
Spørgsmål om ukrainske flygtninge i Bispebjerg bydel

Kære Rasmus

Du har den 10. maj 2022 stillet følgende spørgsmål til forvaltningen om 
ukrainske flygtninge i Bispebjerg bydel:

Jeg kan forstå at der bor 130 ukrainske flygtninge på Dortheagården i 

Bispebjerg, med en del børn. Men der er tvivl om hvordan de bliver 

hjulpet godt i gang her i Kbh. Jeg vil derfor gerne spørge,

1. hvilke skole- og dagtilbud de ukrainske flygtningebørn i 

Bispebjerg får, og hvornår de kan starte.

2. Derudover vil jeg gerne høre, hvordan man påtænker at 

inddrage forældrene i integrationen, i form af tolkeopgaver, 

pædagogisk arbejde, mv. Både i forhold til at sikre en god 

sammenhæng og en mulig lønindtægt, samt indgang til det 

danske arbejdsmarked.

3. Hvad er planerne for at etablere flere modtageklasser fordelt 

jævnt rundt i bydelene, frem for at samle i Valby - i det omfang 

antallet af flygtningebørn stiger?

Besvarelse

Ad 1
Der er pr. d. 16. maj åbnet en Ukraine-modtageklasse på 
Lundehusskolen for ukrainske børn indkvarteret i Bispebjerg. Derudover 
åbner en dagtilbudsgruppe for ukrainske børn i dagtilbuddet 
Klatretræet i indeværende uge (uge 20).

Ad2
Børne- og Ungdomsforvaltningen har fokus på at inddrage de ukrainske 
forældre gennem det almindelige forældresamarbejde, der er mellem 
forældre og skole. Skolerne holder typisk opstartsmøder med børn og 
forældre inden børnene starter i modtageklasse, hvor relevant 
information om børnenes skolegang bliver gennemgået. Børne- og 
Ungdomsforvaltningen er derudover opmærksomme på at udvikle og 
oversætte relevant forældremateriale til ukrainsk, så de ukrainske 
forældre er velorienteret, fx om diverse fritidstilbud.
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Børne- og Ungdomsforvaltningen ansætter personale med ukrainsk 
som kompetence til at bidrage i skole og dagtilbud. Herudover kan 
skoler og institutioner bruge autoriserede tolke i forældredialogen.

Ift. forældrenes indgang til det danske arbejdsmarked, er det 
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, der har ansvaret for 
dialogen med de ukrainske fordrevne om mulighed for beskæftigelse.

Ad3
Børne- og Ungdomsforvaltningen har i maj åbnet modtageklasser til 
ukrainske børn i alle fem områder. Forvaltningen planlægger at åbne 
flere Ukraine-modtageklasser i alle områder frem mod sommerferien.
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