
  Appendix: Udbredelsen af direkte indskrivning i 
regionerne 
 

 

Her er samlet en oversigt over udbredelsen af direkte indskrivning i de fem danske regioner. Først 

præsenteres en tabel for hver af de fem regioner og dernæst en samlet tabel med alle fem regio-

ner. 

 

TABEL 1.1 

Udbredelsen af direkte indskrivning i Region Hovedstaden 

Nyankomne elever indskrives i:  Region Hovedstaden 

Almenklasse og modtager sprogstøtte i og/eller uden for almenundervisningen 50 % 

(14) 

Modtagelsesklasse/-hold og udsluses gradvist til almenundervisningen 75 % 

(21) 

Kilde: Danmarks Evalueringsinstituts spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende kommuner i undersøgelsen af di-

rekte indskrivning af nyankomne elever i almenklasser i folkeskolen.  
Note: Tabellen viser, hvor stor en andel af kommunerne i regionen, der har svaret ”ja” til at anvende direkte indskriv-

ning eller modtagelsesklasser. Det har været muligt for kommunerne at svare ja til begge modtagelsestilbud. 

Bemærk at én kommune i regionen ikke har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. N = 28. 

 

TABEL 1.2 

Udbredelsen af direkte indskrivning i Region Sjælland 

Nyankomne elever indskrives i:  Region Sjælland 

Almenklasse og modtager sprogstøtte i og/eller uden for almenundervisningen 44 % 
(7) 

Modtagelsesklasse/-hold og udsluses gradvist til almenundervisningen 75 % 

(12) 

Kilde: Danmarks Evalueringsinstituts spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende kommuner i undersøgelsen af di-
rekte indskrivning af nyankomne elever i almenklasser i folkeskolen.  

Note: Tabellen viser, hvor stor en andel af kommunerne i regionen, der har svaret ”ja” til at anvende direkte indskriv-

ning eller modtagelsesklasser. Det har været muligt for kommunerne at svare ja til begge modtagelsestilbud. 

Bemærk at én kommune i regionen ikke har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. N = 16. 
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TABEL 1.3 

Udbredelsen af direkte indskrivning i Region Syddanmark 

Nyankomne elever indskrives i:  Region Syddanmark 

Almenklasse og modtager sprogstøtte i og/eller uden for almenundervisningen 73 % 

(16) 

Modtagelsesklasse/-hold og udsluses gradvist til almenundervisningen 64 % 

( 14) 

Kilde: Danmarks Evalueringsinstituts spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende kommuner i undersøgelsen af di-

rekte indskrivning af nyankomne elever i almenklasser i folkeskolen.  

Note: Tabellen viser, hvor stor en andel af kommunerne i regionen, der har svaret ”ja” til at anvende direkte indskriv-

ning eller modtagelsesklasser. Det har været muligt for kommunerne at svare ja til begge modtagelsestilbud. 
N = 22. 

 

TABEL 1.4 

Udbredelsen af direkte indskrivning i Region Midtjylland 

Nyankomne elever indskrives i:  Region Midtjylland 

Almenklasse og modtager sprogstøtte i og/eller uden for almenundervisningen 63 % 

(12) 

Modtagelsesklasse/-hold og udsluses gradvist til almenundervisningen 79 % 

(15) 

Kilde: Danmarks Evalueringsinstituts spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende kommuner i undersøgelsen af di-

rekte indskrivning af nyankomne elever i almenklasser i folkeskolen.  

Note: Tabellen viser, hvor stor en andel af kommunerne i regionen, der har svaret ”ja” til at anvende direkte indskriv-
ning eller modtagelsesklasser. Det har været muligt for kommunerne at svare ja til begge modtagelsestilbud. 

N = 19. 

 

TABEL 1.5 

Udbredelsen af direkte indskrivning i Region Nordjylland 

Nyankomne elever indskrives i:  Region Nordjylland 

Almenklasse og modtager sprogstøtte i og/eller uden for almenundervisningen 45 % 

(5) 

Modtagelsesklasse/-hold og udsluses gradvist til almenundervisningen 64 % 
(7) 

Kilde: Danmarks Evalueringsinstituts spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende kommuner i undersøgelsen af di-

rekte indskrivning af nyankomne elever i almenklasser i folkeskolen.  
Note: Tabellen viser, hvor stor en andel af kommunerne i regionen, der har svaret ”ja” til at anvende direkte indskriv-

ning eller modtagelsesklasser. Det har været muligt for kommunerne at svare ja til begge modtagelsestilbud. 

N = 11. 
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TABEL 1.6 

Udbredelsen af direkte indskrivning i de fem regioner 

Nyankomne elever indskrives i:  Region  
Hovedsta-

den 

Region  
Sjælland 

Region  
Syddanmark 

Region 
Midtjylland 

Region 
Nordjyl-

land 

Almenklasse og modtager sprogstøtte i 

og/eller uden for almenundervisningen 

50 % 

(14) 

44 % 

(7) 

73 % 

(16) 

63 % 

(12) 

45 % 

(5) 

Modtagelsesklasse/-hold og udsluses 
gradvist til almenundervisningen 

75 % 
(21) 

75 % 
(12) 

64 % 
(14) 

79 % 
(15) 

64 % 
(7) 

Kilde: Danmarks Evalueringsinstituts spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende kommuner i undersøgelsen af di-

rekte indskrivning af nyankomne elever i almenklasser i folkeskolen.  
Note: Tabellen viser, hvor stor en andel af kommunerne i regionerne, der har svaret ”ja” til at anvende direkte indskriv-

ning eller modtagelsesklasser. Det har været muligt for kommunerne at svare ja til begge modtagelsestilbud. 

Region Hovedstaden, N = 28 (bemærk at én kommune ikke har besvaret spørgeskemaet). Region Sjælland, N = 16 (be-

mærk at én kommune ikke har besvaret spørgeskemaet). Region Syddanmark, N = 22. Region Midtjylland, N = 19.  Re-

gion Nordjylland, N = 11. 


