
 
Informationsmøder om handleplaner ifm. supplerende sprogstøtteundervisning i 

dansk for tosprogede elever

Med virkning for skoleåret 2022/23 er der 

foretaget ændringer i administrationsgrundlaget 

for Fordelingssekretariatets tilskud til 

supplerende sprogstøtteundervisning i dansk for 

tosprogede elever. 

 

Det bliver en tilskudsbetingelse, at skolerne 

følger op på og evaluerer elevernes udvikling for 

at vurdere behovet for supplerende 

sprogstøtteundervisning, og som noget nyt skal 

skolerne derfor indsende handleplaner og 

evalueringer for de elever, der modtager 

supplerende sprogstøtteundervisning i dansk for 

tosprogede elever. 

 

Handleplanerne skal indsendes sammen med 

tilskudsansøgningen senest 1. oktober. Der skal 

foretages evaluering i december, som skal 

indsendes senest 15. januar, og der skal foretages 

evaluering i april, som skal indsendes senest 15. 

maj.   

Handleplaner og evalueringer skal foretages i en 

formular, som Fordelingssekretariatet 

udarbejder. 

 

Derfor afholder Fordelingssekretariatet 4 

informationsmøder, hvor fokus vil være på, 

hvordan skolerne kan arbejde med handleplaner 

og evalueringer, kravene til disse, samt om 

praktikken i forhold til udfyldelse og indsendelse 

af formularen. 

 

Informationsmøderne henvender sig til de 

medarbejdere på skolerne, der skal udfylde 

handleplaner og evalueringer, dvs. DSA-lærere, 

koordinatorer af DSA-undervisningen mv. 

 

Møderne vedrører udelukkende handleplaner og 

evalueringer, og der er således ikke tale om 

informationsmøder om de øvrige regler om 

tilskud til supplerende sprogstøtteundervisning i 

dansk for tosprogede elever. For de øvrige regler 

henvises til ”Orienteringsdage om tilskud til frie 

grundskoler”, se Fordelingssekretariatets 

hjemmeside. 

 

Tilmeldingsfristen er den 22. juni 2022. 

Tilmelding foregår ved brug af dette link: 

https://forms.office.com/r/8w8MnAADct 

 

Pladserne fordeles efter ”først til mølle” - 

princippet. Vi anbefaler derfor at angive mere 

end 1 tidspunkt for deltagelse, i prioriteret 

rækkefølge.  

 

Alle tilmeldte vil i uge 26 få besked om deres 

deltagelse.

 

 

 

 

 

 

 

 
Informationsmøderne afholdes på Fordelingssekretariatet,  

Japanvej 36, 4200 Slagelse 
 

Torsdag den 25. august 2022 kl. 10.00 – 12.30 
 

Torsdag den 25. august 2022 kl. 13.30 – 16.00 
 

Fredag den 26. august 2022 kl. 10.00 – 12.30 
 

Fredag den 26. august 2022 kl. 13.30 – 16.00 
 

https://forms.office.com/r/8w8MnAADct

