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Vejledning til handleplan og evaluering 

Skolen er forpligtet til løbende at følge op på og evaluere elevens udvikling for at vurdere behovet for 
supplerende sprogstøtteundervisning. 

Til vurdering af elevens behov for supplerende sprogstøtteundervisning har Fordelingssekretariatet 
udarbejdet en formular indeholdende handleplan og evaluering for december og april. 

Skolen skal sammen med ansøgningen, som indsendes senest 1. oktober 2022, indsende handleplan for 
hver enkelt elev. 

Minimum to gange årligt, i december og april, skal skolen evaluere elevens udbytte af den supplerende 
sprogstøtteundervisning. 

Evaluering for december skal sendes til Fordelingssekretariatet via Eunomia – ”Send fil” senest den 15. 
januar 2023. 

Evaluering for april skal sendes til Fordelingssekretariatet via Eunomia –”Send fil” senest den 15. maj 
2023. 

Udfyldelse af handleplan og evaluering 
Handleplan og evaluering er udformet som en formular, der udfyldes elektronisk. 
Den påføres ikke håndskrevet underskrift, men dato, funktion/titel og navn på den person, der har 
udarbejdet elevens handleplan og evaluering.  

Sådan arbejder du med formularen til handleplan 

1. Formularen åbnes
2. Handleplan (side 1 og 2) udfyldes
3. Formularen gemmes og navngives: ”handleplan 2022-23 <elevens fødselsdato> <fornavn>”

eks. handleplan 2022-23 110813 Victor
4. Formularen må først sendes til Fordelingssekretariatet via Eunomia "Send fil" efter 1. september 2022

Sådan arbejder du med formularen til hhv. evaluering for december og evaluering for april 

1. ”handleplan 2022-23 <fødselsdato> <fornavn>” åbnes
2. Evaluering udfyldes og gemmes
3. Formularen sendes til Fordelingssekretariatet via Eunomia "Send fil"

Send mange filer på én gang 
Når der skal indsendes mange handleplaner / evalueringer på samme tid, anbefales følgende: 

Gem alle filerne i samme mappe, Log på Eunomia, Vælg ”Send fil”, Vælg område (Supplerende 
Sprogstøtteundervisning i dansk for tosprogede),Vælg underområde (Handleplan, evaluering december 
eller evaluering april) Tryk på ”Vælg fil” og find den mappe, hvor du har gemt filerne, Marker filerne, 
Vælg ”Åbn”, Vælg ”Send”. 

Regelgrundlag 
Administrationsgrundlag for tilskud til supplerende sprogstøtteundervisning i dansk for tosprogede elever 
findes på www.fordelingssekretariatet.dk, se under Tilskud – Øvrige  

http://www.fordelingssekretariatet.dk/
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Hjælp og forklaring til felter i handleplan og evaluering 

Stamdata 

Cpr.nr. Dette påføres uden bindestreg. 
Klassetrin. Her kan både skrives årgang eller fuld klassebetegnelse fx 5. eller 5.a. 
Skolekode. Alle friskoler og private grundskoler har en sekscifret kode, du kan få den oplyst hos din 
skoleleder eller på skolens kontor. 

Rammer 

Sæt ét kryds. 

Sproglig baggrund 

Angiv modersmål og sprog, der tales i hjemmet.
Vær opmærksom på, om der tales flere sprog i hjemmet.

Sproglige kompetencer 
Find mere om de fire kompetenceområder under Fælles Mål på emu.dk 
Her kan kun sættes ét kryds pr. linje. 
Er du i tvivl om, hvor eleven ligger ift. de fire kompetenceområder, så sæt et kryds ud fra, hvordan 
eleven er for det meste. 

Mål og indsatser 

Gør målene så enkle og konkrete som muligt, så det er til at evaluere på. Målene skal også være 
realistiske at nå for eleven indenfor perioden. Angiv gerne flere indsatser for hvert mål. (Se eksemplet) 
Datoen nederst kan skrives dd.mm.yyyy eller vælges med den lille pil. 

Evaluering 
Her kan sættes ét eller to krydser. Fx hvis målet er delvist nået, og du ønsker at bevare det, sættes to 
krydser både Målet delvist nået og Målet bevares. 
Ved evalueringen i hhv. december og april kan der oprettes et nyt mål ved behov. 
Hvis eleven skal fortsætte med supplerende sprogstøtteundervisning i det efterfølgende skoleår, kan 
evalueringen i april være optakt til handleplanen for det kommende skoleår. 

Eksempel 

Se vedlagte eksempel til hjælp og inspiration. 

https://emu.dk/grundskole/dansk-som-andetsprog?b=t5
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Handleplan og evaluering 

Tilskud til supplerende sprogstøtteundervisning i dansk for tosprogede elever 
for skoleåret 2022/23 

 Stamoplysninger 
Elevens navn Cpr.nr. Klassetrin 

Skolens navn Skolekode 

Rammer (Sæt kryds) 

Individuel undervisning Holdundervisning Individuel- og holdundervisning 

Sproglig baggrund 
Modersmål Sprog, der tales i hjemmet

Sproglige kompetencer 

Kan eleven anvende sit modersmål som et værktøj i tilegnelsen af dansk? (Sæt kryds)

I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Ved ikke
       

I hvilken grad opfylder eleven de fire kompetenceområder under Fælles Mål? (Sæt kryds) 
Find mere om de fire kompetenceområder på emu.dk  

I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad

 Læsning      

 Skrivning
      

 Lytning

 Tale  

Ek
even de fire komeven de fire Eks

em
pe

lIndividuviduleeeel
Sprog, der tales der ta i hhjemmetjepemmmmp

m et værktøj i tilegnelseærktøj i tilegemrad I nogen graI nosssseksksksksEkkskk
etenceområetenceEk

Muhammed Ali 1123456789 3.a.

Ønskeskolen 123456

Arabisk Arabisk/dansk
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Mål og indsatser for den supplerende sprogstøtteundervisning 

Mål 1 

Indsatser 1 

Mål 2 

Indsatser 2 

Mål 3 

Indsatser 3 

Handleplan udarbejdet 
Dato Funktion/titel Navn 

Eks
em

pe
ll

pe

EkE

Blive mere korrekt i sit talesprog

- Sproglege, hvor vi bruger papegøjesprog han /jeg retter, og han gentager korrekt
- Præsentere et PowerPoint for mig og siden for klassen
- Bruge ny-lærte ord/grammatik i nye sammenhænge 

Få mere styr på syntaks i skriftsprog

- Små skriveøvelser i hånden/computer
- Skrive på PowerPoint
- Sammen kigge på skriftlige opgaver fra danskundervisningen

Udvide ordforråd indenfor fritid

- Tale ud fra billeder
- Lave PowerPoint om fritid

14.09.2021 Lærer Hans Hansen



3 

Evaluering december 

Målet nået Målet delvist nået Målet bevares

Mål og indsatser 1 (Sæt kryds)  
Eventuelle bemærkninger 

Målet nået Målet delvist nået Målet bevares

Mål og indsatser 2 (Sæt kryds)  
Eventuelle bemærkninger

Målet nået Målet delvist nået Målet bevares

Mål og indsatser 3 (Sæt kryds)  
Eventuelle bemærkninger 

Nyt mål 4 

Indsatser 4 

 Evaluering december udarbejdet 
Dato Funktion/titel Navn

mp
nået Målet deMålet demmmpmemmmme

EEkEEEEE

Ny indsats: Gennemgå substantiver og verber.

Tidligere indsatser bevares.
Ekstraindsats: Læse tekstudsnit og tale om følelser derudfra.

Udvide ordforråd indenfor følelser

- Gennemgå adjektiver til brug af beskrivelse af følelser.
- Tale ud fra billeder og korte tekster.

08.12.2021 Lærer Hans Hansen
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Evaluering april 

Målet nået Målet delvist nået Målet bevares

Mål og indsatser 1 (Sæt kryds)

Eventuelle bemærkninger 

Målet nået Målet delvist nået Målet bevares

Mål og indsatser 2 (Sæt kryds)
Eventuelle bemærkninger

Målet nået Målet delvist nået Målet bevares

Mål og indsatser 3 (Sæt kryds) 
Eventuelle bemærkninger 

Målet nået Målet delvist nået Målet bevares

Mål og indsatser 4 (Sæt kryds) 
Eventuelle bemærkninger 

Nyt mål 5 

Indsatser 5 

Evaluering april udarbejdet
Funktion/titel Navn 

Eks
em

pe
lelålet delvist nåetelvist nåeelpep

emMålet nåetMålet nåetseeee)) kskkkksEEkEE
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