Velkommen
Basisundervisning i Rudersdal Kommune
Toftevangskolen

Visitering
Hvis dit barn har et andet modersmål end
dansk, skal tosprogskonsulenten vurdere,
hvilken form for støtte i dansk som
andetsprog dit barn har behov for.
Tosprogskonsulenten opretter en elevjournal,
som også fungerer som indskrivning på
Toftevangskolen eller distriktsskolen,
afhængig af, hvor hovedparten af
undervisningen foregår.
Hvis dit barn har behov for undervisning i
dansk som andetsprog, vil det modtage
basisundervisning på Toftevangskolen.
Samtidig vil barnet deltage i den almindelige
undervisning i enToftevangklasse. I
begyndelsen vil det være én hel dag, hvor der
står praktiske/musiske fag på skemaet, og
eleven vil have timer svarende til klassens
årgang. Hvis barnet har en anden
distriktsskole, vil barnet have al
basisundervisning på Toftevangskolen og
gradvis få flere hele dage i distriktsklassen.

Organisering
Undervisningen gives i en vekselvirkning
med basisundervisning på Toftevangskolen
og den almene undervisning på skolen. Det
betyder, at barnet både vil blive mødt der
hvor det er i forhold til barnets
andetsprogstilegnelse og få mulighed for at
træne dansk i et naturligt sprogmiljø. Barnet
får samtidig mulighed for at knytte venskaber
i SFO´en og med børn fra nærområdet.

mindre hold, som kan få udbytte af den
samme undervisning. Børnene er mellem 6
og 14 år.
Man kan modtage basisundervisning i op til
to år.

Den almene undervisning
Dit barn har undervisning i det antal timer,
der svarer til timetallet på årgangen, dvs. 30 i
indskolingen, 33 på mellemtrinnet og 35 i
udskolingen. Faglærerne vil tilrettelægge
deres undervisning, så dit barn bliver sat i
situationer, hvor det skal bruge sproget på
forskellige måder. Derved får barnet mulighed
for at afprøve sproget i autentisk
kommunikation.

Skole – hjem samarbejde
I Danmark har vi et tæt samarbejde omkring
barnets læring. Det er elevens klasselærer,
som afholder forældremøder med jer og jeres
barn. I begyndelsen vil det være læreren i
basisundervisning. Det skifter, når eleven har
hovedparten af sine timer i almen
undervisningen. Læreren i
basisundervisningen vil løbende lave
evalueringer af barnets sproglige udvikling
via Meebook. Det er muligt at få stillet en tolk
til rådighed. Gennem skoleåret vil der være
forskellige sociale arrangementer i klassen.
På Forældreintra kan I holde jer orienteret og
kommunikere med klassens lærere og øvrige
forældre.

Basisundervisning på Toftevangskolen

Basisundervisningens ophør

I basisundervisningen på Toftevangskolen vil
undervisningen i begyndelsen være
koncentreret om at give barnet et
hverdagssprog, så det kan klare sig i
hverdagssituationer. Herefter er
undervisningen tematiseret, således at andre
fag, såsom musik, idræt, historie, biologi og
geografi inddrages. Basisundervisningen er
specielt tilrettelagt for børn, som ikke har
dansk som modersmål. Børnene er inddelt i

Barnets behov for basisundervisning vil
løbende blive vurderet. Behovet er meget
individuelt. Vurderingen sker i et samarbejde
mellem barnets lærer i basisundervisningen
og klasselæreren på hjemskolen. Behovet
ophører, når eleven er i stand til at deltage i
den almindelige undervisning i klassen i en
sådan grad, at eleven får tilstrækkeligt
udbytte til at kunne tilegne sig viden i fagene
gennem andetsproget. Om nødvendigt kan
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konsulenten tage en sprogscreening med
”Vis, hvad du kan”, som giver et
øjebliksbillede af, hvor langt eleven er i sin
andetsprogstilegnelse.
Herefter vil barnet få sprogstøtte i dansk som
andetsprog på hjemskolen i de fag, hvor
barnet har behov.

Praktiske oplysninger
Toftevangskolen
Teglporten 7-9
3460 Birkerød
Tlf.: 45942323

Hvis jeres barn har problemer i skolen eller
derhjemme, skal I eller jeres barn henvende
jer tilbasislæreren, som vil forsøge at hjælpe
jer med at løse dem.
Elever, der er visiteret til basisundervisning
følger de almene befordringsregler:

Jeres barn skal hver dag medbringe blyanter,
blyantspidser, et viskelæder og en lineal i et
penalhus samt en madpakke og drikkelse.
Hjælp gerne dit barn med at pakke
skoletasken og evt. gymnastiktøj til dagens
aktiviteter. Når der står idræt på skemaet
skal der medbringes shorts og bluse eller
træningsdragt og gummisko. Efter timerne
skal der bades, så et håndklæde er også
nødvendigt.

Lektier
Barnet laver som udgangspunkt lektier på
skolen i den understøttende undervisning.
Men lærerne kan alligevel bede barnet om at
træne visse færdigheder eller læse en bog
hjemme. I skal derfor sørge for, at der er
plads, ro og tid til, at jeres barn kan læse
lektier.
Hvordan kan I som forældre hjælp jeres barn
til at klare sig godt i skolen


Barnet vil få tilsendt et buskort, hvis:
1- 3 kl. skal have mere end 2½ km
4 – 6 kl. skal have mere end 6 km
7 – 9 kl. skal have mere end 7 km
I særlige tilfælde vil der blive midlertidig
befordring med taxi. I vil få direkte besked om
afhentningtidspunktet fra Taxi-Nord.







Tale med og fortælle for jeres barn på eget
sprog (viden – udbygning af modersmålet)
Tale med barnet om egen kultur i forhold til den
danske kultur (integration)
Give barnet mulighed for at se dansk TVprogrammer for børn
Opfordre barnet til at læse bøger for
fornøjelsens skyld
Bruge biblioteket og tage på ture sammen
Skrive, når det er muligt på papir eller ipad

Hvis I har spørgsmål, kontakt

Modersmålsundervisning

Bjarne Stjernegaard
Lindehøj Vænge 19
DK 3460 Birkerød
26 88 50 07
bjarne@stjernegaard.com
Børnene er dækket af jeres egen forsikring
under transporten.

Kommunen tilbyder modersmålsundervisning
for EU, EØS – elever. Der er tilmelding hele
året og skemaet findes på www.rudersdal.dk
– Skole og Unge – tosprogede.

Lovligt fravær

Lærernes forventninger til forældrene
Ved sygdom, skal I ringe til elevens lærer i
basisundervisningen. Hvis barnet skal med
taxi, skal I ringe til Bjarne Stjernholm om
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Forældreorientering om basisundervisning i
Rudersdal Kommune
morgenen mellem kl. 7.00 og 7.30 og skrive til
basislæreren på Forældreintra. Brugernavn
og login får I på hjemskolen.
Jeres barn kan få fri ved ganske særlige
lejligheder, fx speciallæge, særlige festdage
og lignende. Ring eller skriv til basislæreren
og bed om tilladelse. Hvis det drejer sig om
flere dage, skal skolelederen give tilladelse.

Sundhedsplejerske, læge og tandlæge
Barnet vil blive tilset af skolens
sundhedsplejerske og undersøgt af
skolelægen en gang om året. Skolelægen
behandler ikke, men henviser jer til egen
læge, som er gratis i Danmark.
Der er også en tandlæge knyttet til
hjemskolen. Jeres barns tænder vil blive
efterset en gang årligt. Hvis barnet har
tandpine i mellemtiden, kan barnet sige det til
basislæreren, som hjælper med at få en tid.
Det er gratis at gå til tandlægen, indtil man
fylder 18 år.

SFO/SFK på hjemskolen
Åbningstiden er fra barnet får fri til kl. 17.
Der vil være forskellige aktiviteter, såsom leg,
kreativitet, sport, musik og teater. Tilmelding
sker på www.rudersdal.dk – Skole og Unge –
SFO/SFK. Her kan man også søge om
økonomisk friplads.

Skolefritidsordning - SFO
Børnehaveklasse til 3. klasse:
1)
1.620 kr. pr. måned (juli betalingsfri)
Skolefritidsklub - SFK - for 4.-5.kl.:
2)
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1.150 kr. pr. md. (juli betalingsfri)

Fritidstilbud
Har I spørgsmål om stort og småt, kan I
kontakte konsulenten for dansk som
andetsprog:
Skole og Familie
Pia Juhl Andersen
Stationsvej 36
3460 Birkerød
Tlf.: 46114402, mobil 72684402
E-mail: pja@rudersdal.dk

R U D E R S D AL
KOMMUNE
Skole og Familie
Åbningstid
Mandag-onsdag kl. 10-15
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-13

