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”Sproget er nøglen til samfundet”

Undervisning og integration af flersprogede, 

sent ankomne i Vejle Kommune
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Ungehold som alternativ til modtageklasser for 14-17 årige unge 
-  rammer & muligheder på Ungdoms Center Vejle

Baggrund

Topartsaften 2016 giver mulighed for etablering af et særligt undervisningstilbud som et alternativ 
til modtagelsesklasser. Undervisningen skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i 
folkeskolen. Kommunalbestyrelsen skal opstille mål og rammer for undervisningstilbuddet, 
herunder opfølgning på elevernes læring. Der er ved etablering af et særligt undervisningstilbud 
som alternativ til modtagelsesklasser ikke omfattet et krav om klasseloft, minimumstimetal, 
lærerkvalifikationer mv.

”Formålet med undervisningen er, at eleverne opnår de personlige, sociale og faglige kompetencer 
der kræves for at de hurtigst muligt kan optages i en almindelig klasse i folkeskolen, på en 
ungdomsuddannelse eller komme i arbejde” 

Lov om kommunale særlige tilbud til grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge, § 5, stk. 2

Elever, som ankommer til Danmark, efter at de er fyldt 14 år, vil i mange tilfælde ikke kunne nå at 
tilegne sig dansk på et niveau, hvor de kan følge undervisningen i en almindelig klasse i alle fag. 
Undervisningen bør således være tilrettelagt efter elevernes særlige forudsætninger. I det tilfælde 
hvor det vurderes, at den unge nyankomne ikke kan følge undervisningen i en almindelig klasse 
ved ankomst, indskrives denne på et ungehold. Der vil være løbende optag til et ungehold (Jf. 
Handleguide 2018).

Undervisningstilbuddet kan suppleres med Ungdomsskolens fritidstilbud, frivillig-indsatser, 
foreningslivet mv. i samarbejde med alle relevante samarbejdspartnere; integrationsvejledere, 
frivillige m.fl.

Et mangfoldigt fælleskab
På Ungdoms Center Vejle (UCV) arbejdes der løbende med at integrere en andel på 15-20% 
tosprogede elever i hverdagen. Skolens udgangspunkt er, at se mangfoldigheden i elevgruppen 
som en væsentlig ressource ud fra en betragtning om; at en af fremtidens væsentligste 
kompetencer er at kunne begå sig i sociale arenaer. Skolen har fokus på gensidig respekt, 
forståelse, tryghed og gode udviklingsmuligheder for alle. De har tillid til, at de også vil kunne gøre 
en gruppe elever på et eller flere ungehold til en integreret del af ungdomsmiljøet på Ungdoms 
Center Vejle.
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Integreret i ungdoms- og læringsmiljøet på UCV
Integrationen af de unge på ungeholdene i ungdoms- og læringsmiljøet på UCV vil foregå på 
mange forskellige måder.

 Fagudbud, timetal og prøver                                                                                                                    
På ungeholdene skal der være mulighed for både at aflægge prøve i særlige fag i FP9 og FP10 - 
dansk/DSA, matematik, engelsk og fysik/kemi. Desuden laves et særligt målrettet 
samfundsfagligt undervisningstilbud, hvor der også arbejdes med de unges personlige og 
sociale kompetencer. 

 Integration og identifikation
De unge vil få mulighed for en bred vifte af positive kontakter, identifikationsmuligheder, 
venskaber og netværk med den øvrige elevgruppe på UCV. Skolen vil have fokus på at skabe 
læringsfællesskaber på tværs, som vil gavne udvikling af sprog og integration. Dette vil foregå i 
temaprojekter, på storgruppemøder, fællestimer (foredrag, musik, teater mv.), ekskursioner, 
studietur, elevarrangementer og via udslusning på de almindelige undervisningshold 10. almen 
og EUD10. 

 Praktik, brobygning, uddannelsesafklaring og overgang til ungdomsuddannelserne 
På ungeholdene skal eleverne på samme vis som i folkeskolens 8., 9. og 10. klasse have 
mulighed for at deltage i praktik og brobygningsforløb og indgå i Uddannelsesvejledning og 
uddannelsesparathedsvurdering. På UCV er der tradition for et tæt samarbejde med UU 
omkring alle dele. At UU-vejlederne er i huset, og dermed er let tilgængelige, er i den 
sammenhæng en stor fordel. De laver også en lang række uddannelsesafklarende aktiviteter, 
som de unge fra ungeholdene med fordel kan indgå i helt eller delvist. Desuden har de et 
veletableret samarbejde med alle ungdomsuddannelserne omkring overgangen til de enkelte 
uddannelser, centreret omkring et studieretningsprojekt, som eleverne laver i foråret. De har 
også nogen erfaring med etablering af udvidede praktikforløb for enkeltelever.        

Det etårige forløb på UCV og flerårige ungehold
Lovgivningen (§3. stk. 2) siger at de unge kan være på ungeholdene i op til 2 år, mens alle øvrige 
elever i 10. klasse på UCV indgår i etårige forløb. For at opleve progression og udvikling i et 2 årigt 
forløb på et ungehold, kan der være tale om en gradvis større integration i det almene forløb i 10. 
klasse. På baggrund af individuelle vurderinger kan der også være tale om at udsluse til den lokale 
overbygningsskole undervejs. Undervisningstimetallet står mål med hvad der almindeligvis kræves 
i folkeskolen og eleverne har 200 skoledage årligt.

Stor spredning i elevgruppen til ungehold
Gruppen af unge på ungeholdene er en meget spredt gruppe med meget forskellige faglige, 
sociale og personlige kompetencer. De skal ved modtagelsen sprogvurderes og vurderes i forhold 
til i hvor høj grad de kan blive klar til: 

 Integration til undervisning i en alm. folkeskoleklasse/et almindeligt undervisningshold
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  Videre uddannelse på VUC, produktionsskole, ungdomsuddannelse m.v.
 Overgang til job 

Det betyder, at undervisningen for den enkelte skal tilrettelægges med passende udfordringer, i 
forhold til den vurdering, der foretages, samt hvor de er i deres andetsprogstilegnelse. Det er 
vigtigt, at have høje forventninger til de unge og hele tiden bygge videre på de kundskaber og 
kompetencer, de allerede har. Der evalueres en gang i kvartalet på baggrund af de fire 
kompetenceområder: Lytte, læse, tale og skrive.

Funktionelt vil det være relevant, at eleverne undervises i mindre grupper med udgangspunkt i 
vurderingskriterierne; integration til undervisning i almen folkeskole – videre uddannelse på evt. 
VUC – overgang til job. Der skal som i skolens 10. klasseforløb arbejdes aktivt med at gøre 
eleverne medansvarlige for deres egen læring og udvikling. Eleverne skal gøres bevidste om egne 
læringsstrategier og læringsmetoder, og de skal inddrages i planlægningen og målfastsættelsen af 
egen læring. 

Lærergruppen omkring ungeholdene
Loven stiller ingen særlige kvalifikationskrav til lærergruppen. På UCV vil en forudsætning for 
succes dog være, at lærerteamet omkring tilbuddet bliver en integreret del af hele lærergruppen 
med kompetencer til at have et særligt ansvar for ungeholdene. Det betyder generelt, at de som 
de øvrige lærere på Ungdoms Center Vejle skal:

 Være optaget af og velreflekteret omkring ungdom og uddannelse.
 Være relationskompetent og mestre en anerkendende tilgang til de unge. 
 Være en del af en systematisk evalueringskultur med udgangspunkt i den enkelte elevs 

læring.
 Være idérig, selvstændig og innovativ i arbejdet med at skabe et inspirerende lærings- og 

udviklingsmiljø for alle unge.
 Kunne indgå i et tæt teamsamarbejde omkring undervisningen og vejledningen af de unge. 
 Arbejde med mål og handleplaner for undervisningen og de enkelte unge. 
 Være med til at udvikle ”den åbne skole”, bl.a. gennem samarbejde og partnerskaber med 

eksterne samarbejdspartnere, andre uddannelsesinstitutioner og praktiksteder.
 Have lyst til at være med i et professionelt læringsfællesskab på en spændende skole, der 

er under stadig udvikling
 Være IT kompetent til at lave en digitalt baseret undervisning. 

Samarbejdsrelationer
Nedenfor gives en kort oplistning af hvilke samarbejdsrelationer, der kan komme i spil i arbejdet med 
ungeholdene.

 I Uddannelse & Læring: Vurdering og placering af unge (U&L konsulent), Overgangen fra UCV til 
Sprogcenteret (Sprogcenteret), Fritidsaktiviteter (Ungdomsskolen), Vejledning om 
ungdomsuddannelse og praktik (UU-vejledningen)
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 Børne-familie-centeret: Modtagelse og ankomst til DK (Integrationsvejledere)
 I TCBU: Distriktspsykolog
 I Familie & Forebyggelse: Rådgivere
 I job og Integration: Beskæftigelsesrådgivere

Børne- og Ungeforvaltningen

Vejle Kommune

Maj 2018


