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Til udvalget læring og trivsel for børn og unge 

Udtalelse fra integrationsrådet vedr. forslag til fremtidigt serviceniveau for modersmålsundervisningen 

 

Integrationsrådet har modtaget anmodning om at udarbejde udtalelse angående serviceniveau for 

modersmålsundervisningen. Integrationsrådet finder det positivt, at der i det fremsendte forslag er skabt 

større klarhed over, hvad der er lovpligtigt og hvad der er frivilligt 

 

Jævnfør punkt 1 ( det lovpligtige tilbud): 

I forbindelse med formuleringen omkring det lovpligtige tilbud jævnfør bekendtgørelsen undrer det 
Integrationsrådet, at der kun står EØS lande og ikke som i formuleringen i bekendtgørelsen, der både 
omfatter EU-lande og EØS.  

Integrationsrådet anbefaler, at der udarbejdes serviceniveau for den lovpligtige opgave, afklaring af 
opgave- og ansvarsplacering samt arbejdsgange. 

Integrationsrådet anbefaler en centraliseret løsning, eventuelt i samarbejde med nærliggende kommuner, 

for at sikre den mest effektive udnyttelse af ressourcerne og for at få nedbragt udgifterne mest muligt. I 

længden vil udgifterne til denne opgave kunne blive forholdsvis høje, hvis der ikke fra administrativt sted 

føres tilsyn med hvilke tilbud vi benytter, og om de er økonomisk rentable. Vi har på nuværende tidpunkt 

ingen erfaring i kommunen med at overholde denne bekendtgørelse, og derfor ingen ide om 

størrelsesomfang samt interesse. Potentielt vil vi skulle oprette en del hold eller sende børn til andre 

kommuner for at modtage undervisning. Da det ser ud til at muligheden for befordringsgodtgørelse bliver 

fjernet fra styrelsesvedtægterne, så denne udgift ikke længere er til stede, skal udgifterne opvejes for selv 

at oprette tilbud mod at købe ydelsen i andre kommuner.  

 

Jævnfør punkt 2( det frivillige tilbud): 

Integrationsrådet vil meget gerne være med til at se realistisk på kommunens økonomi. Såfremt Holbæk 

Kommune ønsker, at videreføre ikke-lovpligtigt tilbud om modersmålsundervisning anbefaler 

Integrationsrådet en central organisering af tilbud med ensartet serviceniveau fremfor tilbud på den 

enkelte skole, og at der i den forbindelse undersøges muligheder for samarbejde med frivillige 

organisationer og frivillige enkeltpersoner om at forestå modersmålsundervisning, men at kommunen 

gennemfører tilsyn med undervisningen. Såfremt den ikke-lovpligtige undervisning fortsat skal varetages 

professionelt og med brugerbetaling, anbefaler Integrationsrådet, at der sættes max beløb på 

brugerbetalingen, og at der tages stilling til et minimumsdeltagerantal før hold oprettes. Eksempelvis har 



Holbæk by skole afd. Bjergmarken i dette skoleår ca. 32 forskellige modersmål, hvor flere sprog tales kun af 

få elever.  

Med baggrund i ovenstående og med vores bekymring for om skolebestyrelserne kan tillade sig at 

prioritere modersmålsundervisningen fremfor de mange andre opgaver på skolen, vil vi opfordre til at være 

lidt kreative og fremadtænkende. Vi har i Integrationsrådet repræsentanter fra flere af byens 

kulturforeninger. Vi vil opfordre til, at det bliver undersøgt, om vi kan lave nogle billigere tilbud i 

samarbejde med foreningerne.  

 

Integrationsrådet er blevet bedt om en udtalelse vedr. serviceniveauet på modersmålsundervisningen, vi vil 

dog afslutningsvis bidrage med et ekstra input vedr. modersmålsundervisning og to-sprogede børns fremtid 

og identitet. 

Det at vokse op som to-sproget er i sig selv en resurse. Desværre vokser nogle to-sprogede børn i Danmark 

op ikke som reelt to-sprogede, men med et dårligt udviklet førstesprog (modersmål), der også gør det 

svært at lære et andetsprog (dansk). Styrkelsen af børns modersmål vil styrke deres tilegnelse af 

andetsproget. Modermålet er børnenes følelsessprog, på modersmålet tænker man, drømmer man og 

udtrykker sine følelser bedst. Modersmålsundervisning kan være med til at give børnene et bedre grundlag 

for deres dansktilegnelse, det kan bidrage til en kulturel identitet og forståelse for ens baggrund. For 

nyankomne flygtningebørn kan modersmålsundervisning bidrage til bedre at kunne klare sig i eget land, 

hvis mulighederne for det skulle komme.  

      

Integrationsrådet 

     Holbæk Kommune 

                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

  

 

 


