
Sønderborg den 13.03.19 

Til Byrådet i Sønderborg Kommune 

Udtalelse vedrørende lukning af modtageklasserne 

Medlemmer af Sønderborg Lærerkreds, forsamlet til generalforsamling den 13. marts, 2019 har vedtaget 

følgende udtalelse vedrørende lukningen af modtageklasserne. 

I forbindelse med budgetvedtagelsen besluttede et enigt byråd i efteråret 2018 at lukke kommunens 

modtageklasser og fremover sende disse elever direkte ud i det almene skoletilbud, for at generere en 

besparelse på 600.000. 

Det har efterfølgende vist sig, at denne besparelse ikke er til stede. Derudover har Aabenraa Kommune 

gjort sig erfaringer med en lignende model. Det har resulteret i, at man har genoprettet modtageklasserne, 

da tilbuddet blev for dyrt og for dårligt.  

Beslutningen om at lade den enkelte skole stå med opgaven med at undervise elever uden 

danskkundskaber betyder, at nogle skoler skal oprette et tilbud for ganske få elever, uden at der 

nødvendigvis er de rette kompetencer til stede. At skulle kompetenceudvikle medarbejdere for få elever, er 

resursekrævende og ikke meningsgivende.  

Samtidig forlyder det, at der ikke kommer flere elever. Det er korrekt, at tilstrømningen af flygtninge er 

mindsket. Men da vi har virksomheder, som målrettet rekrutterer udenlandsk arbejdskraft, er der fortsat 

børn, som kommer til Sønderborg uden at kunne tale dansk.  

Det virker selvmodsigende, at Byrådet i efteråret har vedtaget en bosætningsstrategi for at tiltrække nye 

borgere til Sønderborg Kommune og samtidig forringer tilbuddet til eventuelt medfølgende børn. Hvis 

børnene ikke lykkes her, lykkes forældrene heller ikke. 

Vi har et fælles ansvar for disse børn. Der findes ikke vægtige argumenter for, at børn automatisk lærer 

dansk ved at være sammen med dansktalende. Tværtimod viser forskning, at hvis man vælger denne 

løsning, skal der ske tilførsel af massive resurser. Vi har fået at vide, at modtageelever vil få den nødvendige 

støtte i almenklasserne. Men det beløb, der tildeles til denne støtte, svarer til omkring 2 klokketimer pr. 

elev pr. uge– ud over den generelle tildeling, som alle elever får. Det er det fundament, et barn skal basere 

sit fremtidige liv i Danmark på. 

Vi forstår derfor ikke, at I som politikere fastholder beslutningen om at nedlægge modtageklasserne. Det vil 

være muligt fremadrettet at fastholde modtageklasser på Dybbøl-Skolen, hvor man har ekspertisen, 

materialerne og volumen til at udsluse elever, når de er klar til det.  

 

Vi skal derfor opfordre til, at I genovervejer muligheden for at bevare modtagerklasserne på Dybbøl-Skolen. 

På vegne af medlemmerne i Sønderborg Lærerkreds 

Annette van Buren 

Kredsformand 


