
 

 

 
   

 
Supplerende oplysninger – lukning af modtagerhold i 
Valby 

 
 

I forbindelse med behandlingen af sagen Udmøntning af effektivisering 

– lukning af ”modtagerhold” i Valby den 9. februar 2022 bad Børne- og 

Ungdomsudvalget om supplerende oplysninger angående 

kompetencedækningen på modtagerholdene på Vigerslev Allés Skole 

og Harrestrup Å Skole (Lykkebo Skole) samt oplysninger om antallet af 

undervisere på skolerne med linjefag i dansk som andetsprog (DSA). 

Disse oplysninger fremgår af nærværende notat. Herudover indgår 

oplysninger om skolernes tosprogsprocent, oplysninger om 

elevmønstre siden august 2019 samt oplysninger om distriktsbørn på 

modtagerholdene. 

 

Kompetencedækning på modtagerholdene og undervisere med DSA-

linjefag 

På Vigerslev Allés Skole varetages undervisningen af modtageklasser 

på nuværende tidspunkt af fire lærere og en pædagog. To af lærerne er 

tilknyttet mellemtrinnet. Tre af de fire lærere har haft dansk som 

andetsprog som linjefag. Den fjerde lærer og pædagogen er af 

skolelederen blevet vurderet egnet til at varetage 

undervisningsopgaven i kraft af anden relevant erfaring. Skolen har i alt 

fjorten lærere med linjefag i dansk som andetsprog. 

 

På Harrestrup Å Skole (Lykkebo Skole) varetages undervisningen af 

modtagerklasser på nuværende tidspunkt af fire lærere og tre 

børnehaveklasseledere med DSA-kompetencer på pædagogniveau. Tre 

af lærerne er tilknyttet mellemtrinnet. Tre af de fire lærere har haft dansk 

som andetsprog som linjefag. Den fjerde lærer er af skolelederen blevet 

vurderet egnet til at varetage undervisningsopgaven i kraft af anden 

relevant erfaring. Skolen har i alt seks lærere med linjefag i dansk som 

andetsprog. 

 

Tosprogsprocent 

På Vigerslev Allés Skole er 25,3 % af eleverne tosprogede, mens 38,2 % 

af eleverne på Harrestrup Å Skole (Lykkebo Skole) er tosprogede.  
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Elevbevægelse efter deltagelse på modtagehold 

Siden august 2019 (opgjort 11.02.22) har tredive børn været tilmeldt et 

modtagehold på mellemtrinsniveau på Vigerslev Allés Skole og 

otteogtredive på Harrestrup Å Skole (Lykkebo Skole). 

 

På Vigerslev Allés Skole er otte af de tredive elever stadig indmeldt på 

modtagehold, mens toogtyve elever er stoppet på modtagehold i 

perioden. Ni af de toogtyve elever fortsatte på Vigerslev Allés Skole i en 

anden klasse, efter de stoppede på modtageholdet. Tretten elever 

fortsatte på en anden skole. 

 

På Harrestrup Å Skole (Lykkebo Skole) er fjorten af de otteogtredive 

elever stadig indmeldt på modtagehold, mens fireogtyve elever er 

stoppet på modtagehold i perioden. Ni af de fireogtyve børn fortsatte 

på Lykkebo Skole i en anden klasse, efter de stoppede på 

modtageholdet. Femten elever fortsatte på en anden skole. 

 

Skoledistriktsbørn på modtagerholdene på mellemtrinnet 

Pr. 13. januar 2022 var elevtallet for de to modtagerhold på skolernes 

mellemtrin henholdsvis syv på Vigerslev Allés Skole, hvoraf en elev 

hørte til skolens distrikt, og tolv på Harrestrup Å Skole (Lykkebo Skole) 

hvoraf ni elever hørte til skolens distrikt. 


