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HVORDAN MODTAGER VI UKRAINSKE BØRN OG FORÆLDRE?

Invasionen af Ukraine har drevet millioner af ukrainske familier på flugt. I Aarhus Kom-
mune byder vi de ukrainske fordrevne velkommen og gør vores bedste for, at de kan få en 
tryg og god start på deres ophold i Danmark, uanset om der er tale om et kortere, længere-
varende eller på sigt permanent ophold.

I denne drejebog for skoler og UngiAarhus om modtagelse af ukrainske familier med 
børn har vi samlet nyttig viden til skoler og fritidstilbud om både visitationsprocessen for 
de børn, der kommer til Velkomsthuset på Frydenlundskolen, og om den videre proces 
med indskrivning i modtagelsesklasse og fritidstilbud. 

Drejebogen er et dynamisk dokument, som opdateres løbende, efterhånden som situati-
onen udvikler sig. 
 
Et bredt flertal i Folketinget har den 16. marts 2022 vedtaget en særlov, der skal sikre ukra-
inske fordrevne midlertidig opholdstilladelse og dermed få skabt grundlag for en hverdag 
med skole, uddannelse og arbejde i Danmark. 

For alle elever med dansk som andetsprog og dermed også ukrainske fordrevne, som har 
meget begrænsede eller ingen dansksproglige forudsætninger, gælder, at de skal have 
basisundervisning i dansk, jf. §4 i Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk 
som andetsprog. I Aarhus Kommune foregår basisundervisningen i modtagelsesklasser.
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MODTAGELSE AF DE FORDREVNE UKRAINERE  
I VELKOMSTHUSET OG UNDERVISNINGSTILBUD 

MODTAGELSE I VELKOMSTHUSET

Modtagelsen af ukrainske undervisningspligtige børn foregår via Kompetencecenter for 
Dansk som andetsprog (DSA), som i denne særlige situation vil have en midlertidig af-
deling i Velkomsthuset på Frydenlundskolen. 

Hvis en ukrainsk familie med børn henvender sig direkte på en distriktsskole:

• Uden ansøgt opholdstilladelse – ”residence permit”: I bedes opfordre dem til at søge 
opholdstilladelse ved Udlængestyrelsens Borgerservice på Grøndalsvej 1 eller i Vel-
komsthuset, hvor en dansk-ukrainsk medarbejder er behjælpelig med udfyldelse af 
opholdstilladelse i Velkomsthuset mandag, tirsdag og onsdag kl. 8.30-15.00. 

• Med ansøgt opholdstilladelse: I kan henvise dem til Velkomsthuset på Frydenlundskolen

MODTAGELSEN FOREGÅR SÅLEDES:

1.  Familien henvender sig ved Kompetencecenter for DSA på Frydenlundskolen, 
eventuelt via integrationsmedarbejder, sagsbehandler eller andre

2.  Familien udfylder indskrivningsskema (engelsk version)

3.  Velkomsthuset tilbyder det midlertidige undervisningstilbud hver dag  
kl. 9.00-14.00 

4.  Der tilbydes desuden et midlertidigt fritidstilbud kl. 9.00-15.00 i Velkomsthuset

5.  Kompetencecenter for DSA skoleplacerer barnet, og familien modtager brev om, 
hvor barnet skal starte i modtagelsesklasse. 

I Velkomsthuset på Frydenlundskolen tilbydes barnet altså et midlertidigt skole- og fritids-
tilbud, hvor barnet er tilknyttet i en periode, mens der afventes et basisundervisningstilbud 
i en modtagelsesklasse. Formålet med det midlertidige tilbud er at sikre, at børnene mod-
tager et relevant undervisnings- og fritidstilbud, hvor de er en del af et fællesskab sammen 
med andre børn i samme situation, mens sagsbehandlingen finder sted. 

Når Kompetencecenter for DSA på Frydenlundskolen skal skoleplacere barnet i en mod-
tagelsesklasse, tages der ud over barnets alder så vidt muligt hensyn til:

• At søskende visiteres til samme skole
• At der undgås for lang afstand mellem skole og hjem
• Elevens kompetenceprofil.

Læs mere om visitationsproces og midlertidige skoletilbud her.
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https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/31113


 
OPRETTELSE AF MODTAGELSESKLASSER

For nuværende er der modtagelsesklasser på følgende folkeskoler i Aarhus Kommune: 

• Lisbjergskolen
• Læssøesgades Skole
• Rosenvangskolen
• Sødalskolen
• Tranbjergskolen
• (Ellevangskolen fra 2022/23)

I forbindelse med den massive flygtningestrøm fra Ukraine forventes det, at der vil blive 
oprettet modtagelsesklasser på alle de skoler, der har ledig kapacitet. Mere information 
herom tilgår skolerne gennem dialog med den relevante Børn og Unge-chef. 

De nyoprettede modtagelsesklasser skal i udgangspunktet rumme 18 elever. Ved op-
rettelse af modtageklasser er det skolelederen, som ansætter pædagogisk personale til 
at varetage opgaverne omkring modtageklasserne. Der må påregnes ansættelse af én 
lærer og én pædagog/pædagogmedhjælper pr. klasse. 

Det er afstemt med de faglige organisationer, at der i denne ekstraordinære situation 
ansættes på følgende vilkår: 
•  Ansættelserne sker opgaveafgrænset med begrundelse i den særlige situation knyttet 

til flygtningestrømmen fra Ukraine. 
•  Da stillingerne forventes at være af kortere varighed, er tjenestestederne ikke forplig-

tet til at have stillingsopslag

I forbindelse med denne opgave opfordres skolerne til at kontakte Personale.

NUVÆRENDE LOVGIVNING VEDR. UDSLUSNING FRA  
MODTAGELSESKLASSE

Ved udslusning fra modtagelsesklasse kan forældrene vælge, om eleven skal fortsætte 
på modtagelsesklasseskolen eller starte på distriktsskolen. Eleven har krav på optagelse 
uanset, om der på modtagelsesklasseskolen eller på distriktsskolen allerede er mere 
end 20 % børn med sprogstøttebehov på årgangen.

Forløbet for den enkelte elev i en modtagelsesklasse afsluttes, når lærerteamet omkring 
eleven vurderer, at han eller hun kan deltage i den almindelige undervisning med et 
fagligt udbytte og med yderligere undervisning i dansk som andetsprog. 

Eleven skal udsluses fra modtagelsesklassen, så snart han eller hun ikke længere har 
behov for basisundervisning (jf. ovenstående), dog senest efter to år. Eleven vil dog sta-
dig have et sprogstøttebehov, og derfor kategoriseres alle udslusede elever som elever 
med et stort behov for sprogstøtte.
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SFO OG KLUBTILBUD

Når barnet er indskrevet i modtagelsesklassen, har det mulighed for også at blive til-
meldt SFO eller klubtilbud. Det kan både være i modtagelsesskolens SFO og i SFO’en 
på barnets distriktsskole, ligesom det kan være i den klub, der er placeret i nærheden 
af modtagelsesskolen eller klubben i barnets distrikt. 

Indtil barnet er indskrevet i SFO eller klubtilbud, opfordres fritidstilbud til at give 
plads til ukrainske børn efter vanlig fleksibel praksis, hvor gæster er velkomne. Dette 
med henblik på at tilbyde børnene de bedste muligheder for at indgå i fællesskaber og 
have et så normalt børne- og ungdomsliv som muligt i denne helt særlige situation.

I relation til det midlertidige fritidstilbud i Velkomsthuset har de ukrainske børn og 
unge, der endnu ikke er tildelt ophold, mulighed for at komme i følgende klubber:

Fritidsklubben Musvågevej:   hverdage kl. 14.00-18.00

Ungdomsklubben på Peter Fabers Vej:  mandag kl. 14.00-18.00
     tirsdag kl. 14.00-21.00
     onsdag kl. 14.00-18.00
     torsdag kl. 14.00-21.00
     fredag kl. 14.00-17.00

På sigt forventes det, at UngiAarhus også åbner Midtbyklubben med et særligt tilbud 
for de ukrainske børn og unge.

 

SUNDHED

Sundhedsplejen er til stede i Velkomsthuset på Høgevej mandag, onsdag og fredag kl. 
8.30-11.30. I kan henvise forældrene til Velkomsthuset, hvis de har brug for vejledning 
om barnets udvikling, sundhed og trivsel. Der er ingen tidsbestilling, og tilbuddet 
gælder alle børn/unge i alderen 0-18 år. Når familien har fået opholdstilladelse, vil 
barnet indgå i sundhedsplejens almindelige tilbud. Her har sundhedsplejen en særlig 
opmærksomhed på nytilkomne familier. 

Kontakt til Sundhedsplejen: Kontakt Sundhedsplejen (aarhus.dk)

Er der tale om syge børn, skal de henvende sig til praktiserende læge/vagtlæge. De 
kan få hjælp til at komme til praktiserende læge ved at ringe på tlf. 41 40 40 86, hvor 
de kommer i kontakt med en engelsktalende koordinator, der hjælper dem videre. 
Telefonen er åben alle hverdage kl. 9.00-17.00.

Ved generelle tvivlsspørgsmål om børnenes sundhed og sygdom, kan I kontakte Børn 
og Unge-lægernes servicetelefon: 41 85 90 09. Børn og Unge-lægerne (aarhus.dk)

 

TANDPLEJEN 
Indrejste ukrainere under 18 år får automatisk adgang til Tandplejens tilbud, hvis de 
har opholdstilladelse, dansk CPR-nr. og ophold i Aarhus Kommune. Tandplejen re-
gistrerer automatisk nye tilflyttere og tilbyder gratis undersøgelser, forebyggelse og 
tandbehandlinger. Hvis du oplever, at et barn har ondt i tænderne, så ring til Tand-
plejen, uanset om barnet har CPR-nr. eller ej. Find kontaktinfo her: https://tandpleje.
aarhus.dk/kontakt/find-din-tandklinik/
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https://sundhedspleje.aarhus.dk/kontakt-sundhedsplejen/
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HER KAN DU FINDE MERE VIDEN 

Læs mere om Børn og Unge og Aarhus Kommunes indsats i forhold til håndteringen 
af situationen med de fordrevne fra Ukraine her.

Læs Børne- og Undervisningsministeriets spørgsmål og svar vedr. grundskole- og 
fritidsområdet her.

Find gode råd til at tale med børn om krigen i Ukraine her.

Du kan også finde en pjece på ukrainsk, der kan bruges af ukrainske forældre til at tale 
med deres børn. Se den her.

Se Aarhus Kommunes hjemmeside for ukrainere, foreninger, frivillige og virksomhe-
der om håndtering af den særlige situation her. 

Se info til nyankomne forældre i Aarhus Kommunes informationsmateriale om dagtil-
bud, skole og klub her.

 

KONTAKTINFORMATION  

Har du behov for yderligere information, er du velkommen til at tage kontakt til neden-
stående.

Velkomsthus, herunder Kompetencecenter for Dansk som andetsprog  
(midlertidigt visitationssted på Frydenlundskolen)
Høgevej 25, 8210 Aarhus V

Kompetencecenter for Dansk som Andetsprog, hovedafdeling
Læssøesgade 24, 8000 Aarhus C 
Mail: kompetencecenter@mbu.aarhus.dk

Børn og Unges fællesfunktioner
Mail: boern.ukraine@mbu.aarhus.dk 
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https://detvigoer.aarhus.dk/faelles-rammer/ukraine/
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/ukraine/spoergsmaal-og-svar/grundskolen
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