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Vedr.: Høring over udkast til Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til udenlandske børn og unge

Uddannelsesforbundet finder det først og fremmest foruroligende, at forslaget indebærer,
at der fra statslig side ikke stilles nogle kvalitative krav til rammerne om denne udsatte
elevgruppes undervisning. Det præciseres endog i lovforslaget, at kommunerne ikke er
forpligtet til at leve op til gældende krav om klasseloft, timetal, lærerkvalifikationer mv.
Lovforslaget indebærer således, at der fra statens side stilles færre krav til rammerne for
undervisning af en udsat elevgruppe, end der stilles på de fleste andre undervisningsområder.
Det er helt i strid med al viden på området, at der nu ikke stilles krav om uddannelse til
de personer, der skal forestå undervisningen af fremmedsprogede - netop lærernes uddannelse er afgørende for kvaliteten af undervisningen af flygtninge.
For unge mellem 18-25 år, der omfattes af bestemmelsen i lovforslagets § 4. ”…kommunalbestyrelsen kan mod hel eller delvis betaling tilbyde en udlænding under 25 år, som
ikke er i den undervisningspligtige alder, at deltage i særlig grundskoleundervisning efter
denne lov…”., vil det være nødvendigt at sikre, at der ikke gives lovehjelm til, at denne
målgruppe blot tilbydes særligt tilrettelagte, men forkortede, undervisningstilbud i regi af
jobcentrene.
Uddannelsesforbundet finder det vigtigt, at også disse unge tilbydes undervisning, som
lever op til de til kvalitetskrav, der allerede eksisterer i danskuddannelsesloven. Det vil
være væsentligt at omfanget af danskundervisning ikke reduceres, og at undervisningen
fortsat forankres og gennemføres i et pædagogisk miljø med specifikt kvalificerede lærere i dansk som andetsprog.
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Uddannelsesforbundet er bekymrede for, at der med at etableringen af det særlige undervisningstilbud for udenlandske børn og unge, samtidigt åbnes for at disse børn og
unge tilbydes en undervisning, der hverken bringer dem tættere på en ordinær uddannelse og arbejdsmarkedet eller et liv som selvhjulpne borgere i det danske samfund.
Med venlig hilsen
Hanne Pontoppidan
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