Afklarende information omkring tildeling og registrering af elever med
dansk som andetsprog (DSA)
I Mariagerfjord Kommune tildeles der DSA støtte til elever ud fra nedenstående definition jf.
bekendtgørelsen.
Definition af tosprogede jf. bekendtgørelsen.
”Ved tosprogede elever forstås børn, der har et andet modersmål end dansk, og som først ved kontakt med det
omgivende samfund, eventuelt gennem skolens undervisning, lærer dansk.”

Definition af et ”modersmål”: Det sprog et barn tilegner sig i den tidlige barndom som det første i sit liv.
Barnet lærer typisk sproget af forældrene.
Eksempler ud fra ovenstående definition af tosprogede:
1) En syrisk familie har boet i Danmark i fire år. Barnet har arabisk som sit modersmål og har lært
dansk i skolen. Forældrene har gået på sprogskole og familien taler efterhånden en del dansk i
hjemmet, men sproget kan ikke sidestilles med et niveau, der svarer til dansk som modersmål.
Barnet skal registreres som tosproget.
2) En thailandsk mor og dansk stedfar bor i Danmark. Parrets indbyrdes sprog er indledningsvis
engelsk. Børnene har thai som sit modersmål og lærer dansk i skolen. Mor går på sprogskole.
Børnene registreres som tosprogede.
3) Et barn har dansk som sit modersmål.
Barnet skal ikke registreres som tosproget, uanset forældrenes baggrund.
4) En plejefamilie med dansk mor og far har et thailandsk barn. Dansk er det dominerende sprog i
hjemmet, idet mor og far ikke kan andet.
Barnets status som tosproget bliver indtil barnet mestrer et dansk sprog på niveau med dansk
som modersmål.
Hvor lang tid er man tosproget?
En elev registreres som tosproget, så længe behovet er til stede for støtte i undervisningen. Behovet
ophører eksempelvis, når modersmålslignende dansk, både mundtligt og skriftligt, bliver det dominerende
sprog hos barnet. Der laves en administrativ retningslinje herfor.
Skolerne kan inddrage nationale test i DSA som datagrundlag for at vurdere elevens behov for DSAundervisning.
Opmærksomhedspunkter i forhold til registreringen af elever:
- Forældrene udfylder selv indskrivningsskemaerne for bl.a. ”modersmål” og ”tales der dansk i
hjemmet”. Derfor skal skolerne være OBS. på, at der indskrives korrekt i KMD-elev i forhold til
ovenstående informationer.
- Skolerne skal forud for d. 05.09 hvert år være OBS. på, om eleverne fortsat skal tildeles midler til
DSA.
På baggrund af tildelingen pr. 05.09.2020 vil forvaltningen lave en manuel gennemgang af alle de
tosprogede elever.

