Samarbejdsaftale mellem Diakonissestiftelsen og Frederiksberg kommune vedrørende elever med sproglige udfordringer.
Der er flere rapporter, senest Task force rapporten ’Veje til flere hænder’ fra
Maj 2020, der peger på, at det er med til at fastholde elever med sproglige udfordringer på deres uddannelse, hvis de tilbydes sprogunderstøttelse. Sproget er
elevernes redskab til læring, hvorfor samarbejdsaftalen mellem Diakonissestiftelsen og Frederiksberg kommune beskriver de indsatser, der tilsigter at understøtte elever med sproglige udfordringer allerede fra uddannelsens begyndelse.
Sprogindsatsen skal derved ses som en sammenhængende indsats på tværs af
skole og praktik.
Aftalen opridser deltagere, ansvar og rollefordeling.

Indsatser på grundforløbet
Rettet mod elever:
-

Uddannelsesvejleder afholder samtaler med elever, hvor behov for sprogstøtte identificeres.
Udvalgte elever tilbydes EUD sprogscreening ved læsevejleder.
Eleverne introduceres til Elderlearn.

Rettet mod undervisere:
-

-

undervisere på UCD får undervisning i arbejdet med tosprogede i klassesammenhæng.
Undervisere på GF2 identificerer elever, som har sprogvanskeligheder i
samarbejde med læsevejleder, og motiverer dem til at tage imod skolens
tilbud, samt melde sig til Elderlearn.
Forbedrende tiltag mht. ansøgningsproces og jobsamtale med en kommune.
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Indsatser på hovedforløbet:
-

-

VUC Frederiksberg laver sprogscreening af elever, og herefter bliver elever med sprogvanskeligheder tilbudt et forløb i FVU Dansk.
Eleverne deltager i arbejdstiden i FVU Danskundervisning samt andre tiltag, der har til sigte at støtte dem sprogligt.
Elever med sprogvanskeligheder bliver tilbudt samarbejde med Elderlearn.
Udvalgte ansvarlige og praktikvejledere får undervisning i at arbejde med
tosprogede i praktikken. Dette udbredes efterfølgende til kommunens øvrige praktikvejledere.
Elever tilbydes at deltage i lektiecafé i arbejdstiden.

AMU og anden undervisning af praktikvejledere og uddannelsesansvarlige:
-

Diakonissestiftelsen inddrager sprogunderstøttende tiltag på praktikvejlederkurset samt ajourføringskurset.

Årshjul:
-

Diakonissestiftelsen tager sprogunderstøttende tiltag og indsatser op til
lærermøder og de fire årlige samarbejdsmøder med praktikken.
Frederiksberg Kommune tager sprogunderstøttende tiltag og indsatser op
til møder med praktikken.
Sprogunderstøttelse bliver et punkt til LUU.

