
 
   

 
Spørgsmål om søgning til modtageklasser og 
overvejelse om deres størrelse 

 

Kære Gorm 

Du har den 22. marts 2022 stillet følgende spørgsmål til forvaltningen 
om søgning til modtageklasser og overvejelse om deres størrelse: 

Det er kommet mig for øre, at forvaltningen netop har indført et nyt loft 
for klassestørrelser på modtagehold på 18 elever. Har det sin rigtighed? 
Hvis det bekræftes, har jeg disse to spørgsmål: 

1. Hvem har taget beslutningen - og på hvilket grundlag er 
beslutningen taget? 

2. Hvilke praktiske muligheder vil der være for, at udvalget kan 
vælge at genindføre et loft på 14 elever? Kan forvaltningen 
sikre, at der foreligger grundlag for at vende tilbage til et loft på 
14 elever hurtigst muligt og at der ved behov for politisk 
behandling foreligger en indstilling på førstkommende 
udvalgsmøde? 

 
Derudover har jeg følgende spørgsmål: 

3. Hvilke statslige estimater på flygtninge under 18 år fra Ukraine 
blev formidlet til Børne- og Ungdomsudvalget i forbindelse 
med udvalgets møde 14. marts 2022? 

4. Hvilke estimater på flygtninge under 18 havde forvaltningen 
den 21. marts? Og hvor mange var allerede ankommet til 
København den 21. marts? 

5. Har presset fra tilstrømningen ledt til ny procedure for 
anvisning af elever?  

6. Hvilke overvejelser ligger bag den eventuelt nye procedure for 
anvisning af den tiltagende strøm af under 18 årige fra Ukraine 
til modtageklasser, direkte integration eller eventuelt andre 
tilbud? 

 

Besvarelse 

Ad 1 og Ad 2 
Der ankommer i øjeblikket mange fordrevne fra Ukraine til København. 
Som svar på den ekstraordinære situation, vi befinder os i, opretter 
forvaltningen særlige modtagerklasser specifikt til de ukrainske børn. På 
disse særlige modtagerhold kan det blive nødvendigt med en øget 
klassestørrelse på op til 18 elever. Muligheden for at øge klassestørrelsen 
foreligger, fordi de ukrainske børn alle har samme sproglige baggrund og 
forudsætninger. 
 

29-03-2022 

Sagsnummer I F2 
2022 - 4648 
 
Dokumentnummer i F2 
1130326 
 
Sagsnummer i eDoc 
2022-0100146 
 

 
Center for Politik og HR 
Ledelsessekretariatet 
Rådhuspladsen 1 1550 
København V  
 
EAN-nummer  
5798009382160 
 

Center for Politik og HR 
Børne- og Ungdomsforvaltningen 
  

 
Gorm Anker Gunnarsen (Ø) 



Center for Politik og HR 2/2 

 

 
Der er således ikke tale om indførelse af et nyt loft for klassestørrelser på 
modtagerhold generelt. Der er derimod tale om, at det kan blive 
nødvendigt at gøre brug af muligheden for at øge holdstørrelsen på de 
særlige ukrainske modtagerhold for at håndtere den ekstraordinære 
situation. 
 
Ad3 
Forvaltningen orienterede på BUU-mødet den 14. marts 2022 Børne- 
og Ungdomsudvalget om status vedr. konsekvenserne af krigen i 
Ukraine på daværende tidspunkt. Situationen ændrer sig hurtigt og 
løbende, hvorfor forvaltningen af den grund netop har lagt vægt på at 
orientere udvalget på ugentlig basis. Derudover forventer forvaltningen 
at udarbejde en opdateret orientering frem mod BUU-mødet 6. april, 
ligesom der vil blive givet en kort mundtlig orientering på selve 
udvalgsmødet. 
 
Ad4 
Ifølge tal fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen var der pr. 21 
marts 344 børn under 18 år indkvarteret akut i Københavns Kommune. 
Herudover var 7 børn under 18 år visiteret til kommunen men endnu 
ikke ankommet. 
 
Ad5 
Tilstrømningen af ukrainske børn kan ikke alene håndteres indenfor 
den normale modtagermodel, Ny i København. Dette bl.a. i kraft af 
antallet af børn, der ankommer, og som har brug for dagtilbud og 
skole indenfor samme område, og hastigheden hvormed børnene 
ankommer. Derfor arbejdes der lige nu ud fra en tilpasset model, 
hvor afdækningen af børnene eksempelvis er kortet ned med 
henblik på hurtigere anvisning. Der vil i de fleste tilfælde blive anvist 
til modtagerhold/dagtilbudsgrupper for ukrainere. Børn, der er 
privat indkvarteret, og som derfor er mere spredt over byen, 
forventes at kunne håndteres indenfor rammer, der ligner den 
normale modtagermodel, Ny i København. 
 
Udvalget vil modtage et orienteringsnotat i forbindelse med 
udvalgsmødet den 6. april 2022. 
 
Ad6 
I den foreløbige håndtering af ukrainske børn har forvaltningen lagt 
vægt på at sikre børnene en hurtig vej ind i dagtilbud og skoler, således 
at de hurtigst muligt kan få en mere normal hverdag. Ligeledes er der 
lagt vægt på at sikre tilbud i børnenes nærområde, hvor de er bosat. 
Endelig er der blevet kigget på kapacitet og medarbejderressourcer – 
herunder udfordringen med at sikre tilstrækkeligt med voksne, der kan 
tolke, og voksne med DSA-kompetence. 
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