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Indledning 
Formålet med denne udviklingsplan for sammenhæng 
i sprogindsatser er at udarbejde mål og rammer for det 
fremadrettede arbejde på sprogområdet for alle børn 
fra 0-12 år i Silkeborg Kommune. Med udviklingsplanen 
ønskes det endvidere at etablere et fælles fagligt 
udgangspunkt for arbejdet med børns sprog på tværs af 
kommunens dagtilbud og skoler.

Planen peger på konkrete anbefalinger og indsatser 
til udmøntning af kommunens sprog- og læsestrategi. 
Dette gøres med afsæt i nyeste teori og viden om 
sproglig udvikling i dagtilbud og skole. Anbefalingerne 
tager også afsæt i nuværende sprogindsatser samt 
praksiserfaringer fra det 3-årige kommunale projekt 
vedrørende sprog og faglighed målrettet tosprogede 
børn.

James Heckmanns nobelprisvindende kurve viser, at vi 
skal vægte den helt tidlige sprogindsats, for at barnet 
kan få det største udbytte af indsatsen. Herudover viser 
forskning, at der er en klar sammenhæng mellem børns 
sproglige udgangspunkt ved 16-30 måneders alderen 
og resultater på de nationale læsetest i 6. klasse. 
Derfor er der med denne plan et særligt fokus på tidlig 
indsats, høj faglighed og sammenhæng i sprogarbejdet. 

For at kunne understøtte den helt tidlige sprogudvikling 
hos børn, er det afgørende, at forældre og professio nelle 
voksne omkring barnet har viden om, hvilken betydning 

de har for barnets sproglige udvikling. Det er endvidere 
afgørende, at børn med særlige behov findes tidligt, 
således at også disse børns sprogudvikling kan forløbe 
så godt som muligt. Sundhedsplejens viden om og 
fokus på sprog ved det første møde med familien er 
derfor afgørende, ligesom en viden om sproglig stimu-
lering hos både dagplejere, pædagoger og forældre er 
af stor vigtighed. 

Undervisningen i skolen skal være en kvalificeret 
videreudvikling og konsolidering af de færdigheder, det 
enkelte barn bringer med sig fra hjem og dagtilbud. 
Planens mål er derfor at sikre den røde tråd i den 
måde, hvorpå der arbejdes med sprog og læsning i 
dagtilbud og skole, samt et fokus på sammenhæng og 
læringskontinuitet i de vigtige overgange. 

Mange undersøgelser peger på, at nogle elever får 
fag lige udfordringer, når de når mellemtrinnet. Elever, 
som tilsyneladende har klaret sig fint i indskolingen, 
har svært ved at læse og forstå tekster og opgaver. 
På mellemtrinnet ændrer undervisningsmaterialerne 
karakter. Der bliver færre billeder og mere tekst, der 
sprogligt og indholdsmæssigt i mindre grad er kendt fra 
hverdagen. Eleverne skal kunne læse tekster i skolens 
fag, der giver dem ny faglig viden. Derfor omfatter 
denne udviklingsplan også mellemtrinnet.
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Kommunale politikker, strategier,  
pædagogiske læreplaner og Fælles Mål
Udviklingsplanen tager afsæt i kommunale politikker og 
strategier, pædagogiske læreplaner samt Fælles Mål fra 
folkeskolen: 

Af Sprog- og læsestrategien fremgår det bl.a., at:

• Alle børn møder kompetente og anerkendende 
voksne, der i samarbejde med forældrene giver 
børnene de bedste betingelser for at udvikle deres 
sprog- og læsefærdigheder.

• Børn og unges sprog- og læsefærdigheder 
dokumenteres og forbedres. 

• Børn med sproglige udfordringer skal findes så tidlig 
som muligt.

Af kommunens Mindset for inklusion fremgår 
det bl.a., at:

• Alle børn og unge oplever succes på mestring af de 
udviklingsopgaver, de står over for.

• Alle børn og unge oplever progression i læring og 
udvikling.

Af Lærings- og trivselspolitikken fremgår  
det bl.a., at:

• Børn lærer mest, når de møder passende 
udfordringer. 

• Det er i de tidlige år, fundamentet for læring og 

trivsel bliver lagt.

I Pædagogiske læreplaner1 på dagtilbudsområdet 
er sprog et centralt område og et af de seks 
læreplanstemaer. 

For de 6-12-årige er det obligatoriske område ’Sproglig 
udvikling’ ligeledes et tværgående tema og et 
obligatorisk fokusområde i de nye Fælles Mål, der er 
indskrevet i alle skolens fag. Sproglig udvikling blev 
indført som tværgående tema i skoleåret 2015/16 og 
medfører nødvendigheden af et skærpet sprogligt fokus 
i alle fag

Visionen i denne udviklingsplan er således i tråd 
med de nationale fælles mål, kommunens politikker 
samt anerkendt viden om værdien af tidlig indsats og 
sammenhængskraft mellem dagtilbud og skole.

Sammenhæng med øvrige  
eksisterende indsatser
Der bliver løbende igangsat projekter og sproglige 
indsatser, der underbygger institutionernes og skoler-
nes arbejde med børns sproglige kompetencer, fx:

• Trivsel på tværs

• Familieiværksætterne

• Udviklings- og forankringsplan  
målrettet tosprogede børn 

• Klub penalhus- Tidlig faglig indsats  
i forhold til særligt udsatte skoleelever 

Disse projekter indgår som en del af sprogindsatsen 
og opfattes som en naturlig understøttelse af og et 
supplement til denne udviklingsplan. 

”Sproget er indvævet i så at sige alle  centrale udviklingsområder:
I identitetsdannelsen og emotionel  

udvikling, i problemløsning og intellektuel vækst, samt i socialt  samspil og udvikling af sociale færdigheder” Hagtved, Alinea 2004, ”Sprogstimulering.  Tale og skrift i førskolealderen”

1 Anno juni 2016

https://silkeborgkommune.dk/Borger/Boern-skole-og-familie/Dagpleje-vuggestue-og-boernehave/Laering-trivsel-og-udvikling/Trivsel-paa-tvaers
http://silkeborgkommune.dk/Borger/Boern-skole-og-familie/Graviditet-og-barnets-foerste-aar/Familieivaerksaetterne
 https://vfi.silkeborgkommune.dk/~/media/Subsites/Special-og-projektsites/VidencenterforIntegration/Projekter/Styrk-fagligheden/Forankringsplan-tosprogede-boern_-2016.pdf?la=da
 https://vfi.silkeborgkommune.dk/~/media/Subsites/Special-og-projektsites/VidencenterforIntegration/Projekter/Styrk-fagligheden/Forankringsplan-tosprogede-boern_-2016.pdf?la=da
http://klubpenalhus.dk/
http://klubpenalhus.dk/
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Kommunale mål 

Dagtilbudsområdet
Mål:

Alle 0-6 årige børn i dagtilbud møder sproglige 
læringsmiljøer af høj kvalitet.

30 % af alle de 3-årige børn i Silkeborg har årligt 
fået foretaget en sprogvurdering2.

Alle børn med behov for en fokuseret eller særlig 
indsats skal indgå i et systematisk og struktureret 
sprogstimuleringsforløb beskrevet i en handleplan 
og fulgt op af en evaluering. 

Alle børn, der ved 3 års alderen har behov for en 
fokuseret eller særlig indsats, skal sprogvurderes 
igen senest november året før skolestart.

Andelen af børn, der ved sprogvurderingen i 0. 
klasse i efteråret har behov for en særlig eller 
fokuseret sprogindsats, skal reduceres år for år.³

Succeskriterier:

Alle testresultater skal anvendes målrettet i den 
videre planlægning af de sproglige indsatser 
i institutionen.

Dagtilbuddene har de nødvendige kompetencer  
i forhold til at omsætte ovenstående mål.

Institutionen tager aktivt stilling til, hvorvidt et barn 
har brug for at få foretaget en sprogvurdering, når 
det fylder 3 år, og noterer dette elektronisk. 

Elevernes evne til at afkode er et andet vigtigt element 
i læsningen. Afkod ningen knytter sig til den tekniske 
side af læse processen, og er adskilt fra læse- og sprog-
forståelsen. Der er opsat følgende mål for afkodningen: 

I slutningen af 1.- og 2. klasse vur  deres ele ver  nes 
afkodningsevne, som afsæt for den videre indsats. 

Det kommunale mål for læse resultaterne (afkodning)  
på 1. - og 2. klasse er, at det nuværende niveau 
fastholdes eller hæves. 

Skoleområdet 
Mål:

Elever, der placerer sig i grupperne ”fokuseret” og 
”særlig” indsats ved sprogvurderingen i 0. klasse 
i efteråret, skal vise fremgang ved re-testningen i 
foråret i 0. klasse. 

Mindst 80 procent af alle elever skal placere sig i 
”god” eller ”derover” i de nationale test i dansk, 
læsning.

Andelen af elever med ”dårlige resultater” skal 
reduceres år for år. 

På kommunalt niveau ligger det gennemsnitlige 
resultat for elever på 2. og 4. klassetrin  
i de nationale test i dansk ”på” eller ”over” 
landsgennemsnittet. 

Antallet af elever på 2. og 4. klassetrin med 
”dårlige resultater” i de nationale test i dansk, 
læsning reduceres i forhold til den kommunale 
baseline 2016/17. 

Succeskriterier:

Alle testresultater skal anvendes målrettet i den 
videre planlægning af undervisningen generelt.

Skolerne har de nødvendige kompetencer i forhold 
til at omsætte ovenstående mål.

Skolerne følger elevernes læseudvikling med et 
specifikt fokus på indholds- og tekstforståelse4. 

De specifikke mål for tosprogede børn  
i dagtilbud og indskoling fremgår af  
Forankringsplan for tosprogede børn

² I Silkeborg Kommune anvender vi Rambøll Sprog til sprogvurdering. Sprogvurdering af 3 årige skal foretages i tidsrummet 2,10-3,5 år 

3  Der udarbejdes en baseline for resultaterne fra sprogvurderingerne i 0. klasse i skoleåret 2016-2017, som danner grundlag for at følge resultaterne. 

4  Det anbefales at benytte, ’Sætnings- og tekstlæseprøver’ fra Hogrefe, som er et godt redskab til at følge elevernes  
læseudvikling med et specifikt fokus på indholds- og tekstforståelse.

https://vfi.silkeborgkommune.dk/~/media/Subsites/Special-og-projektsites/VidencenterforIntegration/Projekter/Styrk-fagligheden/Forankringsplan-tosprogede-boern_-2016.pdf?la=da


8

Indsatser 

Dagtilbudsområdet 

Sproglige læringsmiljøer af høj kvalitet skal sikre, at færre børn på sigt har  
behov for en fokuseret eller særlig indsats.

Kvaliteten af det sproglige miljø, barnet finder sig i, er 
afgørende for, hvor hurtigt og hvor godt den sproglige 
udvikling forløber. Et sprogmiljø af høj kvalitet skabes 
af de voksne omkring barnet og bliver muligt, når 
rammerne giver barnet rige muligheder for at lytte til og 
tale med mere kompetente sprogbrugere.

I forbindelse med to store forskningsprojekter om  
effektive sprogindsatser i dagtilbud, SPELL og Fart på 
sproget, der er blevet gennemført ved Center for 
Børnesprog, er man nået frem til nogle bærende 
elementer, der - uanset valg af aktivitet - har betydning 
for børns sprogtilegnelse, og som dermed er kende-
tegnende for sproglige læringsmiljøer af høj kvalitet:

• Systematisk og eksplicit tilgang 

• Faste læringsområder og -mål 

• Mange gentagelser 

• Differentiering 

• Evaluering af aktiviteter og løbende vurdering af 
børnenes udbytte 

Læs mere om de bærende elementer på hjemmesiden  
”Vi lærer sprog”. 

Foruden disse bærende elementer som fundament har 
Sprogpakken fremhævet tre sprogindsatser som særligt 
effektive5:

• Samtaler i hverdagen - De 10 understøttende 
sprogstrategier ( se bilag 1)

• Struktureret tematisk sprogarbejde (se bilag 2)

• Dialogisk læsning (se bilag 3)

Silkeborg Kommune ønsker at tilføje en fjerde indsats:

• Early literacy (se bilag 4)

Som en del af de tre sprogindsatser peger Sprogpakken 
på, at en tidlig, legende og nysgerrig tilgang til omgivel-
sernes skriftsprog udgør de første skridt i retning mod 
barnets senere læse- og skriveudvikling. Silkeborg 
Kommune ønsker at fremhæve early literacy som 
en selvstændig sprogindsats, for - sammen med de 
øvrige indsatser - at skabe det bedst mulige sproglige 
fundament hos alle børn.

5 Udvalgte materialer fra sprogpakken.dk kan findes på EMU dagtilbud, som findes på emu.dk

http://www.sdu.dk/om_sdu/institutter_centre/c_boernesprog/forskningsprojekter/vi+laerer+sprog/baerende+elementer
http://emu.dk
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Skoleområdet
Lærere og pædagoger skal sammen sikre 
sproglige læringsmiljøer af høj kvalitet og 
samarbejde om den fortsatte sprog- og 
læseudvikling.  

Skolens læsevejleder spiller en central 
rolle i udmøntning af denne plans mål  
og indsatser.

Alle elever skal helt fra begyndelsen af skoleforløbet 
gives en bevidst opmærksomhed med henblik 
på udvikling af en god sprog- og læseforståelse. I 
førskolealderen er barnets sprog overvejende knyttet til 
konkrete situationer, men i takt med barnets udvikling 
øges dets evne til at anvende sproget uafhængigt af 
situationen. 

Fokus i udviklingsplanen i skolealderen er ”hvad 
sproget kan og skal kunne”. Den sprog- og 
læseundervisning, eleverne møder i indskolingen, har 
stor betydning for, hvordan de er i stand til at tackle 
de nye læseudfordringer, de møder på mellemtrinnet. 
Men når teksternes indhold og formål ændrer sig, stiller 
det andre krav til eleven som læser. Derfor skal eleven 
gennem hele skolegangen stilladseres i mødet med 
nye teksttyper og et mere kompliceret fagligt indhold. 

Hver skole har en læsevejleder. Læsevejlederen skal 
indgå i skolens arbejde med at øge og udvikle ele ver  nes 
adgang til og bearbejdning af viden i alle fag og  
i styr  kel sen af elevernes lyst og evne til at lære og 
opleve med udgangspunkt i deres læse- og skrive kom-
petencer. Sprog og skriftsprog, specielt i sammen hæng  
med forståelse og anvendelse af result ater fra 
tilbagevendende afdækninger (sprogvurderinger og 
nationale tests), er et omdrejningspunkt. 

I skolen drejer sprogudviklingen sig om følgende tre 
områder: 

Mundtligt sprog 

Elevens evne til at lytte, spørge, vurdere, fortælle, 
samtale og fremlægge er centrale kompetencer i det 
mundtlige sprog.  Når der skal formuleres læringsmål 
for det mundtlige sprog, kan der findes inspiration  
her (se bilag 6). 

Skriftligt sprog 

Tekstforståelse og elevens egen skriftsprogsproduktion 
er central. Eleven skal lære at bruge skriftsproget6, altså 
læse- og skrivefunktionen, i faglige sammenhænge og 
i fritiden. 

Her er det særligt vigtigt at have fokus på områder som 
bl.a.: 

• Løbende vækst i elevens ordforråd

• Elevens opmærksomhed på egen forståelse

• Strategier i forhold til at eleven er aktivt lærende. 
F.eks. ved brug af før, under, efter sprog- og 
læsestrategier

Elever med begrænsede læse- og skriftsproglige 
kompetencer kan via kompenserende it og 
kompensering generelt få mulighed for selv at tilegne 
sig viden og derved indgå jævnbyrdigt i undervisning og 
kommunikation med de andre elever i klassen.

6  Udviklingsplanen har fokus på brug af sprog og skriftsprog, ikke på indlæringsdelen af  
afkodning og retstavning. Afkodning og retstavning er helt centrale områder, der imidlertid  
ligger udenfor denne plan, men som fortsat og vedvarende skal have stort fokus i skolerne.

”Sproget vil overses; det er Spro gets 

naturgivne Bestemmelse at være 

Middel og ikke Maal” Hjelmslev 

1943, ”Omkring Sprogteoriens 

Grundlæggelse”



Sproglige arbejdsstrategier og bearbejdning

Elevens evne til at bearbejde tekstindhold, løse opgaver 
og derved udvikle og bruge egen tænkeevne, skal 
udvikles i alle fag. 

Eleven skal således udvikle sproglige arbejdsstrategier, 
som at referere, forklare, anvende, analysere, danne 
syntese og vurdere og derved udvikle logisk tænkning. 
’Bloom’s tasksonomi og sprogindlæring’ (se bilag 5) 
kan anvendes, når der skal formuleres læringsmål 
for sprogindlæringen samt i udarbejdelse af elev- og 
årsplaner. 

Fælles mål – Sproglig udvikling

Som beskrevet i Fælles Mål - Sproglig udvikling er det 
obligatorisk, at der kontinuerligt er opmærksomhed på 
den sproglige dimension i alle fag og specifikt på elever 
med særlige behov. Eleverne skal udvikle et sprog, 
der kan fungere i forskellige sammenhænge, så de 
uden store vanskeligheder kan ”bevæge” sig mellem 
hverdagssprog og fagsprog samt mellem mundtligt og 
skrevet sprog. 

Behersker eleverne ikke fagsproget, kan det blive en 
barriere i tilegnelsen af det faglige stof. Eleverne skal 

således både lære nye fagord, der er knyttet til fagene, 
og udvikle et sprog til at udtrykke sig om fagenes 
indhold i skrift og tale. 

En systematisk tilrettelæggelse af undervisningen 
i tre faser med fokus på før-under-efter sprog- og 
læseaktiviteter i mødet med alle skolens fag og tekster 
vil styrke alle elevers sprog- og læseudvikling og kan 
være afgørende for elever med sproglige udfordringer.  
Særligt fasen før selve læsningen eller arbejdet med et 
emne bliver central, idet man i denne fase samler viden 
om emnet, teksttypen og dykker ned i ordforrådet. 
Her etableres med udgangspunkt i hverdagssproget 
et fælles udgangspunkt, inden der arbejdes med 
selve teksten. Eleverne får dermed helt andre 
forudsætninger for at læse med forståelse. Det vil sige, 
at arbejdet med ordforråd, teksttype og det at opbygge 
baggrundsviden bliver en integreret del af sprog- og 
læseundervisningen.

Se film, der viser, hvordan man kan arbejde med 
forforståelse og stilladsering i mødet med læsning af 
en fagtekst i en 3. klasse, og hvordan man med afsæt i 
elevernes hverdagssprog kan opbygge deres fagsprog.

Se også filmen  
Den sproglige dimension i alle fag

11

http://www.emu.dk/modul/sproglig-udvikling-vejledning
https://www.youtube.com/watch?v=7DcVlMydA3k&feature=youtu.be
http://www.filmkompagniet.dk/den-sproglige-dimension/
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Sammenhæng i overgange 
At skabe sammenhæng i overgang fra hjem til dagpleje/
vuggestue, fra dagpleje/vuggestue til børnehave, fra 
børnehave til skole, fra 0. klasse til 1. klasse og fra 
indskoling til mellemtrin hænger nøje sammen med, 
hvordan alle voksne omkring barnet/eleven samarbejder 
om dette. Man kan også sige, at der eksisterer et 
direkte forhold mellem kvaliteten af de voksnes 
samarbejde og barnets/elevens mulighed for og evne 
til at erobre ’det nye’. Det er således de voksnes ansvar 
– både ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere, 
lærere og forældre – i fællesskab at skabe rammer 
og indhold, der sikrer, at alle overgange foregår mest 
hensigtsmæssigt. 

Undersøgelser viser, at en skriftlig beskrivelse af 
barnets sproglige kompetencer og behov, ledsaget af 
en mundtlig overlevering styrker den faglige tilgang i 
overleveringen. Dette er en sikring af, at man går fra 
hvad man synes, til at beskrive hvad barnet kan, og 
hvad skolen skal arbejde videre med. 

Ved overgange fra dagpleje/vuggestue til børnehave og 
fra børnehave til skole skal der formidles viden om de 
indsatser, pædagogerne har arbejdet med, og hvordan 
de har virket for det enkelte barn (herunder barnets 
interesse for indsatserne) samt forældrenes deltagelse 
og støtte.

Ved skolestart er der tale en fortsat indsats, dvs. 
en fortsættelse af arbejdet med barnets sproglige 
og skriftsproglige udvikling, der har fundet sted i 
daginstitutionen og i hjemmet. For at sikre, at det 
enkelte barn føler sig kompetent ved mødet med 
skolen, og at der videreudvikles på de kompetencer, 
barnet allerede har, anbefales det, at skole og 
børnehuse arbejder tæt sammen om at skabe 
læringskontinuitet og sammenhæng i det, der arbejdes 
med i børnehuse og skole. Dette indebærer bl.a., at den 
pædagogiske praksis i børnehuse og skole drøftes.

For at skabe kontinuitet i elevernes sprog- og 
læseudvikling skal der også på skoleområdet være 
opmærksomhed på overgangene fra børnehaveklasse 
til 1. klasse og senere fra indskoling til mellemtrin, samt 
ved lærerskift i øvrigt. Ved overgangen skal der bl.a. 
formidles viden om elevens sprog- og læsestandpunkt 
og informeres om en eventuel særlig indsats og 
effekten af denne. Her er det også vigtigt at overlevere 
viden om, hvordan forældrene har været inddraget.

Ledelsen skal sikre, at:

Der er procedurer og rammer for, hvordan der 
sikres sammenhæng og kontinuitet i barnets læring 
ved overgang fra dagpleje/vuggestue til børnehave.

Institution og skole samarbejder om procedurer 
og rammer for, hvordan der sikres sammenhæng 
og kontinuitet i barnets læring ved overgang fra 
børnehave til skole.

Resultaterne af sprogvurderingen for skolestartere 
med behov for en fokuseret eller særlig indsats 
samt en beskrivelse af barnets eventuelle fortsatte 
sproglige behov overleveres skriftligt og ledsages 
mundtligt i et møde mellem børnehus og skole. 

Skolen udarbejder en handleplan for skolestartere 
med behov for en fokuseret eller særlig 
indsats, som tager afsæt i resultaterne fra 
sprogvurderingerne i børnehaven og i 0. klasse 
samt de opridsede anbefalinger til det fortsatte 
sprogarbejde i skolen.

Der ved overgang fra børnehaveklasse til 1. klasse 
og ved faseskift fra indskoling til mellemtrin sker 
en formidling til klassens nye lærere om elevernes 
sprog- og læseprofil, tiltag og behov i forbindelse 
med enkelt elever med særlige behov samt 
hvorledes man har arbejdet med sprog og læsning i 
klassen med henblik på det fortsatte arbejde.
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Forældresamarbejde
Alle forældre kan bidrage til deres barns sproglige og faglige udvikling. Forældre skal 
sikres muligheder for at spille en aktiv rolle i barnets sproglige udvikling. Dagtilbud og 
skole kan inspirere ved at vise forældrene i hvilke sammenhænge og på hvilken måde de 
kan bidrage.

Forældre spiller en særlig rolle i udvikling af barnets 
sprog- og senere læsekompetencer. Dette gælder både 
det helt tidlige sprog, hvor samtale og højtlæsning bl.a. 
understøtter udviklingen af et nuanceret ordforråd, 
og senere i livet, hvor forældrenes spørgsmål og 
interesse for det barnet lærer i skolen, betyder 
en øget motivation og læring hos barnet.  Det er 
derfor afgørende vigtigt, at dagtilbuddet og skolen 
inddrager og vejleder forældrene i, hvordan de kan 
understøtte barnets trivsel, udvikling og læring gennem 
supplerende aktiviteter i hjemmet. 

Samarbejdet bør bygges på følgende 
principper: 

Meningsskabelse, forældrene skal kunne se og 
forstå barnets behov for støtte og værdien af de 
ressourcer, der ligger i hjemmet.

Motivation, skabe en forståelse af, hvor vigtig 
en ressource hjemmet er for barnets fortsatte 
trivsel, udvikling og læring.

Inddragelse, forældrene skal understøttes i 
deres forældrerolle, så de får blik for egne 
ressourcer i forhold til barnets udvikling, trivsel 
og læring.

Konkretisering, der skal være konkrete aftaler 
om indhold, løbende dialog og opfølgning.

Dagtilbudsområdet

Forældreinddragelse ved udarbejdelse af 
individuelle handleplaner

Når der udarbejdes handleplaner for børn med behov 
for en fokuseret eller særlig indsats, skal forældrenes 
rolle fremgå af handleplanen. Forældrene inddrages 
aktivt i udarbejdelsen af handleplanen, således at deres 
indsats tager udgangspunkt i deres egne ressourcer og 
tæt på det, der foregår i hverdagen. 

Sproggaven

1. juni 2016 blev der iværksat en ny sprogindsats 
målrettet forældrene. I indsatsen inddrages forældre 
som en væsentlig ressource i deres barns sproglige 
udvikling. 

Formålet med initiativet er tidligt i børnenes liv (fra 8 
mdr.) at give forældre i Silkeborg Kommune konkrete 
sprogstimulerende materialer til at understøtte barnets 
sproglige udvikling (Sproggaver). Sproggaverne gives i 
takt med, at barnet bliver ældre og dets sprog udvikler 
sig, således at indholdet i Sproggaverne er relevant og 
givende for barnets videre udvikling.

Målgruppen for indsatsen er udvalgte 0-6-årige 
børn i Silkeborg Kommune. Familierne modtager 
sprogstimulerende materialer på forskellige tidspunkter 
i barnets liv, fra 8 mdr. til 3 år. Sproggaverne er rettet 
mod 20 % af de etsprogede børn, der har risiko for 
sproglige udfordringer samt alle tosprogede børn. Efter 
barnet er fyldt 3 år, vil børnehaverne kunne udlåne 
materialerne til familier med børn med sproglige 
udfordringer. 

Forældrene bliver i forbindelse med indsatsen tidligt 
inddraget som væsentlige aktører i deres barns 
sproglige udvikling og betragtes dermed som et vigtigt 
led i at nå de opstillede kommunale mål.  

Alle materialer vedrørende Sproggaven kan findes på 
hjemmesiden www.sproggaven.dk .

http://www.sproggaven.dk
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Skoleområdet
Forældrenes opmærksomhed og interesse for det, 
barnet arbejder med i skolen, har stor og afgørende 
betydning for, at barnet vedvarende oplever, at det, der 
foregår i skolen, er vigtigt.

Forældrene skal via inddragelse opnå forståelse for, at 
barnets sproglige udvikling er en fortløbende proces, 
som fortsætter gennem hele skolegangen. At barnet 
skal kunne gå fra hverdagssprog til – som elev - at 
kunne forstå og anvende de forskellige fags sprog og 
teksttyper. 

Sprog i hjemmet

Alle forældre kan understøtte deres barns sproglige 
udvikling ved at sprogliggøre aktiviteter i dagligdagen 
såvel som i særlige situationer, f.eks. på ferie. På den 
måde præsenteres barnet for nye ord og (fag)udtryk. 
Ordene anvendes aktivt, således at de bliver barnets eje.

Forforståelse og efterbearbejdning 

Når der arbejdes med forforståelse og efterbe ar-
bejdning i sprog og læsning, arbejdes der i de tre faser 
før, under og efter. Disse faser muliggør, at forældrene 
kan blive en aktiv del af den udvikling, der foregår, 
når barnet går fra hverdagssproget til at skulle bruge 
sproget til at kunne læse og skrive om faglige emner:

• Forforståelse: Forældrene kan få en aktiv rolle i at 
skulle bidrage til elevernes viden og ordforråd, før 
der arbejdes med en tekst eller et emne. Dette vil 
give dem større indsigt i, hvad der arbejdes med i 
skolen, og skabe en sproglig sammenhæng mellem 
skole og hjem. Forældrene kan også orienteres 
om, hvilke centrale ord der skal arbejdes med i en 
kommende tekst, så disse gøres til genstand for 
samtale og forklaring i hjemmet. 

• Efterbearbejdning: I efterfasen har barnet fået 
en anden forståelse af de centrale ord. Ved at 
forældrene har været inddraget i processen, er der 
skabt grundlag for samtaler i hjemmet, hvor der 
bruges både hverdagsord og fagord.    

Få inspiration til inddragelse af forældrene på 
internettet. Hjemmesiden er fyldt med konkrete 
eksempler på, hvordan forældre kan inddrages i 
forbindelse med undervisningsforløb i skolen.

Inddragelse af forældre i forhold til sprog- og 
læsevurdering 
Ud over det daglige arbejde i fagene er der specifikke 
nedslag på barnets sproglige udvikling i løbet af barnets 
skoleliv. 

Resultatet af sprogvurderingen i 0. klasse skal 
formidles til forældrene. I den forbindelse skal 
den planlagte indsats drøftes med forældrene, og 
samarbejdet om opgaven skal ende ud i konkrete 
aftaler.

Resultaterne fra de nationale test i dansk, læsning i 2. 
og 4. klasse formidles ligeledes til forældrene. Hvis der 
er behov for en styrket indsats, drøftes resultatet og 
det aftales, hvordan der arbejdes videre i både skole og 
hjem.

http://www.forældresomressource.dk
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Ledelse
Ledelsen skal sikre, at der er høje 
forventninger og sættes ambitiøse mål for 
alle børns sprog- og læseudvikling

Erfaringer viser, at tydelig og professionel ledelse er 
den bedste drivkraft til understøttelse af sproglige og 
faglige læringsmiljøer af høj kvalitet.

Det har derfor stor betydning, at lederen sikrer 
en organisering og struktur, der muliggør, at 
medarbejdernes faglige viden bringes i anvendelse 
ud fra de rammer og retningslinjer, der er fastlagt i 
kommunen.

Ledelsen skal sikre, at:

der sættes ambitiøse og klare mål for børns 
sproglige såvel som faglige udvikling.

institutionen/ skolen bruger alle vurderinger af 
børnenes sprog- og læsefærdigheder målrettet 
i vejledningsindsatsen i forhold til alle børn i 
institutionen/skolen. 

der opstilles sproglige og faglige læringsmål og 
evalueres på disse for børn med et vurderet behov.

der skabes struktur og rammer, der giver mulighed 
for faglig refleksion.

medarbejdernes arbejde understøttes ved at følge 
op, tilbyde sparring og sætte fokus på opgaven i 
forbindelse med personalemøder, teammøder eller 
andre mødefora. 

medarbejderne har mulighed for løbende at 
kvalificere sig til arbejdet med børnenes sprog- og 
læseudvikling, bl.a. ved deltagelse i kurser og 
netværksmøder.

forældrene medtænkes i indsatser i forhold til 
udviklingen af børns sprog- og læseudvikling.

Dagtilbudsområdet
Ledelsen i dagtilbud skal herudover sikre, at:

der i børnehusene sikres en struktur, som muliggør 
både planlagte, tidsafgrænsede sprogaktiviteter og 
et kontinuerligt arbejde med at udvikle kvaliteten af 
det generelle sprogmiljø.

der i børnehusene afsættes tid til, at det 
pædagogiske personale udarbejder en 
sproghandleplan for det enkelte barn med et 
vurderet behov for sprogstimulering.

Skoleområdet
Ledelsen i skolen skal herudover sikre, at:

skolen har udarbejdet en plan for vejledning i 
forhold til sprog og læsning, som anvendes i 
samtlige fag og på alle klassetrin. 

læsevejlederne indgår i sprogvurderingen i 
børnehaveklassen og opfølgningen på denne. 

læsevejlederne indgår i arbejdet med resultaterne 
af de nationale test i dansk, læsning og 
opfølgningen på dette i alle fag. 

læsevejlederen indgår i vejledning i forhold til 
arbejdet med sproglig udvikling i alle fag og på alle 
klassetrin. 
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Kommunale samarbejdsfora 
omkring sprog

Kommunal koordinations-  
og arbejdsgruppe
Det kommunale arbejde med sprogindsatser på 
0-12-årsområdet er bygget op omkring et tværfagligt 
samarbejde, der involverer Børne- og Familieafdelingen 
og Skoleafdelingen. Børne- og Familieafdelingen har 
forankret opgaven i Pædagogisk Udviklingssektion. I 
Skoleafdelingen er opgaven delt mellem Pædagogisk 
Psykologisk Rådgivning (PPR) og Videncenter for 
sproglig, kulturel og social integration. Formålet med 
det tværfaglige samarbejde er at sikre sammenhæng 
i sprogindsatserne og implementering af denne 
’Udviklingsplan for sprog 0-12 år’.

Kommunale netværk  
med fokus på sprog
Der er etableret kommunale netværk, der med 
forskellige målgrupper alle har fokus på sprog og 
læsning:

• Netværk for sprogansvarlige pædagoger, der 
arbejder med både et- og tosprogede småbørn  
i alderen 0-6 år7  

• Netværk for læsevejledere/ressourcepersoner  
og it-advokater

• Netværk for lærere i dansk som andetsprog 

Netværkene understøttes centralt. Formålet med 
disse netværk er at have et kommunalt forum, hvor 
der er mulighed for formidling af nyeste viden, 
kompetenceopbygning, videns- og erfaringsudveksling 
med henblik på faglig udvikling i alle dagtilbud og skoler.

Herved sikres en understøttelse af de medarbejdere, 
der har en ressourcefunktion i dagtilbud og skole. 

Koordinations- og arbejdsgruppen sikrer videndeling 
og koordinering mellem netværkene, således at fælles 
udfordringer og problemstillinger vil blive belyst og 
drøftet på tværs af netværkene.
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Netværk for sprog-
ansvarlige pædagoger 
0-6 år

Ansvarlig: Udvikling,  
Børn og Familie

Arbejdsgruppe:

2 tale-hørekonsulenter, PPR

1 tosprogsvejleder, Videncenter for 
Integration

Netværk for læ se vej-
le dere/ ressour ce per-
soner i læsning og IT-
advokater

Ansvarlig: PPR, 
Skoleafdelingen

Arbejdsgruppe:

Læsekonsulenter, PPR

Netværk for ressou ce- 
 læ rere i dansk som 
andet sprog (supplerende 
og basis)

Ansvarlig: VFI,  
Skoleafdelingen

Arbejdsgruppe:

Konsulenter for tosprogede børn 
og unge

7  Anbefalinger til funktionen som sprogsansvarlig pædagog (se bilag 7).

Koordinations- og arbejdsgruppe

Skoleafdelingen

• PPR, ledende tale-hørekonsulent 
(koordinator)

• PPR, Læsekonsulent 

• Videncenter for Integration (VFI), 
ledende konsulent

Børne- og familieafdelingen

• Dagtilbud, udviklingskonsulent
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Kommunal understøttelse 

Dagtilbudsområdet

Understøttelse i forhold til den sproglige udvikling 

Børn- og Familieafdelingen, PPR og Videncenter for 
sproglig, kulturel og social integration understøtter 
dagtilbud i arbejdet med en generel og fokuseret 
indsats i forhold til sprog via følgende ydelse: 

• Sprogvejledninger for et- og tosprogede børn

• Faste netværksmøder for sprogansvarlige 
pædagoger

• Fyraftensmøder om sprog 

• Fokusmøder

Tale-hørekonsulenterne afholder sprogvejledninger i alle 
børnehuse, hvor alle børn, der på 3-årssprogvurderingen 
placerer sig i særlig eller fokuseret indsats, skal drøftes 
med henblik på sparring, således at institutionen 
kan udarbejde en handleplan for barnet i samarbejde 
med forældrene. Det er institutionens ansvar at tage 
kontakt til tale-hørekonsulenten, når der er behov for en 
sprogvejledning.  

Tosprogsvejlederne afholder vejledninger i børnehuse 
med tosprogede børn. Viser en sprogvurdering, at et 
tosproget barn har behov for en fokuseret eller særlig 
indsats, udarbejdes en sproghandleplan i samarbejde 
mellem tosprogsvejleder, børnehuset og barnets 
forældre. Med udgangspunkt i specifikke behov kan der 
tilbydes særlig vejledning og tilrettelagte forløb, kaldet 
rejseholdsopgave.

Sproggaver ved 3 år 

Alle børn, der falder i indsatsgrupperne særlig og 
fokuseret indsats på en 3-års sprogvurdering, har ret til 
at modtage en Sproggave. 

Børn, der ved 8 måneder er udvalgt til at være 
omfattet af indsatsen Sproggaven, skal sprogvurderes 
af institutionen, når de fylder 3 år. Dette sker ved, 
at institutionen modtager en mail om dette, når 
barnet er 3 år. Institutionen er herefter forpligtet til 
at foretage sprogvurderinger på etsprogede børn. 
Tosprogsvejlederne foretager fortsat alle 3-års 
sprogvurderinger af tosprogede børn.

Sproggaven bliver afleveret til forældrene i barnets 
børnehus af en tale-hørekonsulent eller en tosprogs-
vejleder. I forbindelse med udleveringen af Sproggaven 
får forældrene og det pædagogiske personale i børne-
huset inspiration til den handleplan, der skal udarbejdes 
for børn, der placerer sig i særlig og fokuseret 
indsatsgrupperne, på en sprogvurdering ved 3 år. 

http://silkeborgkommune.dk/Borger/Boern-skole-og-familie/Dagpleje-vuggestue-og-boernehave/Sproggaven/personale
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Skattekister i dagtilbuddene 

I Silkeborg kommune arbejdes der i mange børnehuse 
med dialogisk læsning, der tager udgangspunkt i 
skattekisterne. Skattekisterne indeholder forskellige 
børnebøger, særligt udvalgt til at understøtte 
institutionernes arbejde med børnenes sproglige 
udvikling og med særligt fokus på at udvikle et alsidigt 
og nuanceret ordforråd. De tilhørende bogfoldere 
bygger på sproglige læringsmål og sikrer en 
systematisk tilgang til arbejdet med dialogisk læsning.

Sprogpjecer 

I forbindelse med udmøntning af kommunens sprog- og 
læsestrategi, er der udarbejdet kommunale pjecer med 
viden og konkret vejledning. Disse pjecer har fokus 
på alle børns sprogudvikling, både det forebyggende 
arbejde og den tidlige indsats:

• Sprogfærdigheder hos 0-2 årige børn

• Sprog- og læsefærdigheder hos 3-5 årige børn

Skoleområdet

Understøttelse i forhold til læse- og sprogudvikling 

Læsekonsulenterne 
Læsekonsulenterne fra PPR understøtter og sam-
arbejder løbende med skolerne i forhold til en generel 
og fokuseret indsats i sammenhæng med sprog og 
læsning, bl.a. via: 

• Deltagelse i årlige klassekonferencer på 1. og 2. 
klassetrin.

• Mulighed for løbende vejledning – generelt 
og i specifikke situationer og sammenhænge 
(fx i sammenhæng med sprogvurderingen i 
børnehaveklassen og i sammenhæng med nationale 
test i dansk, læsning) 

• Læse-K-møder 

• Afholdelse af faste netværksmøder for 
læsevejledere, herunder sproglige og læsemæssige 
fokusfelter, indsatser mm.

Inklusionscenter for læsning:
Inklusionscenter for læsning (IFL) er knyttet til 
Balleskolen. IFL arbejder for at øge mulighederne for, 
at elever med begrænsede læse- og skriftsproglige 
kompetencer selv kan tilegne sig viden og indgå 
jævnbyrdigt i undervisning og kommunikation. IFL 
udbyder kursusforløb for Tweens, elever i 3.– 6. klasse 
og for Teens, elever i 7.– 9. klasse. 

Forløbene er for visiterede elever. Målgruppen er 
elever i svære skriftsprogsvanskeligheder, ofte af 
dyslektisk karakter. Det forudsættes, at eleverne er 
normalbegavede. 

Derudover understøtter IFL folkeskolerne i 
Silkeborg Kommune ift. undervisning af elever 
i skriftsprogsvanskeligheder. Dette gøres i 
rejseholdsperioderne og gennem lærerkurser, 
deltagelse i sparringsmøder og implementering af 
kompenserende IT i almenundervisningen. 

IFL varetager en elektronisk konference om inklusion af 
elever i skriftsprogsvanskeligheder. Inklusionscenter for 
Læsning afholder i muligt omfang også kurser.

Læs mere om Inklusionscenter for læsning. 

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder 
blandt de 3-6 årige.

Udvikling af sprogfærdigheder 
hos 0-2 årige børn

http://kompetencecenter.silkeborgkommune.dk/0-til-6-aarige/Sprogstimulering/Dialogisk-laesning/Bogfoldere/3-til-4-aarige
https://silkeborgkommune.dk/Borger/Boern-skole-og-familie/Skoler-SFO-og-klub/Sprog-laesning-og-hoerelse
https://silkeborgkommune.dk/Borger/Boern-skole-og-familie/Skoler-SFO-og-klub/Sprog-laesning-og-hoerelse
http://balleskolen.skoleporten.dk/sp/file/a03caff5-c975-4beb-a0df-ecf641e2471f
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PPR og Videncenter for integration

Tale-hørekonsulenterne fra PPR understøtter 
arbejdet med sprog- og læseindsatsen ved at yde 
råd og vejledning til skolerne i forbindelse med 
sprogvurderingen i 0. klasse, når en elev placerer sig i 
en fokuseret eller særlig indsats. 

Ligeledes er der mulighed for rådgivning og vejledning 
fra Videncenter for integration når det drejer sig om 
udfordringer i forhold til skolens tosprogede elevers 
sprog- og læsekompetencer.

Klub Penalhus

Klub Penalhus er et satspuljeprojekt fra Socialstyrelsen, 
der har fokus på at styrke fagligheden blandt udsatte 
børn i folkeskolen. Projektperioden strækker sig fra 
aug. 2016 til jan. 2019 med planer om videreførelse af 
projekttankerne i et kommunalt forankret projekt efter 
projektperiodens afslutning. 30 børn i Silkeborg (3. og 
5. klasse) er udpeget til at deltage.

Formålet med Klub Penalhus er at understøtte 
børnenes læring, så de bliver dygtigere til at læse og 
regne. I løbet af seks måneder modtager børnene seks 
bogpakker, der indeholder bøger, matematikmaterialer, 
spil samt skrive- og læseredskaber. Hver pakke har sit 
eget tema, og indholdet er udvalgt i samarbejde med 
en række af landets dygtigste folkeskolelærere og 
faglige konsulenter i dansk og matematik. Læs mere 
om Klub Penalhus.

Sprogpjecer

I forbindelse med udmøntning af kommunens sprog- og 
læsestrategi er der udarbejdet kommunale pjecer med 
viden og konkret vejledning. Disse pjecer har fokus på 
alle børns sprog og læseudvikling:

Tidlig identifikation af børn i 
risiko for at udvikle sprog- og 
læsevanskeligheder samt den 
foregribende undervisning

Sprog- og læsefærdigheder  
i indskolingen

Sprog- og læsefærdigheder på 
mellemtrinnet

Sprog- og læsefærdigheder i 
overbygningen

Læsevejlederen som 
ressourceperson 

Inklusion af elever i 
læsevanskeligheder

Udvikling af sprog- og 
læsefærdigheder hos  
tosprogede elever.

Tidlig identifikation af børn i risiko for  
at udvikle sprog- og læsevanskeligheder  
samt den foregribende undervisning

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder  
i indskolingen

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder 
på mellemtrinnet

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder  
i overbygningen

Læsevejlederen som ressourceperson

Inklusion af elever i 
læsevanskeligheder

Udvikling af  
sprog- og læsefærdigheder hos 
tosprogede elever 

http://klubpenalhus.dk/
http://balleskolen.skoleporten.dk/sp/32815/file/Fullscreen/220d193f-d4a7-4871-afee-14a6647f7c5c
http://balleskolen.skoleporten.dk/sp/32815/file/Fullscreen/220d193f-d4a7-4871-afee-14a6647f7c5c
http://balleskolen.skoleporten.dk/sp/32815/file/Fullscreen/220d193f-d4a7-4871-afee-14a6647f7c5c
http://balleskolen.skoleporten.dk/sp/32815/file/Fullscreen/220d193f-d4a7-4871-afee-14a6647f7c5c
http://balleskolen.skoleporten.dk/sp/32816/file/Fullscreen/715681a2-f5d5-4948-93e3-53dd6803229c
http://balleskolen.skoleporten.dk/sp/32816/file/Fullscreen/715681a2-f5d5-4948-93e3-53dd6803229c
http://balleskolen.skoleporten.dk/sp/32817/file/Fullscreen/0e5b59fb-a9a6-45d3-ad36-5d1c9cddc2e7
http://balleskolen.skoleporten.dk/sp/32817/file/Fullscreen/0e5b59fb-a9a6-45d3-ad36-5d1c9cddc2e7
http://balleskolen.skoleporten.dk/sp/32818/file/Fullscreen/ddd35477-2b18-43b6-a55c-2643c87eb3a6
http://balleskolen.skoleporten.dk/sp/32818/file/Fullscreen/ddd35477-2b18-43b6-a55c-2643c87eb3a6
http://balleskolen.skoleporten.dk/sp/file/8cc6be46-a55e-4d10-b76b-f77725038147
http://balleskolen.skoleporten.dk/sp/file/8cc6be46-a55e-4d10-b76b-f77725038147
http://balleskolen.skoleporten.dk/sp/55449/file/Inpage/a2b257e1-dcd6-4266-a006-953f6449926d
http://balleskolen.skoleporten.dk/sp/55449/file/Inpage/a2b257e1-dcd6-4266-a006-953f6449926d
http://balleskolen.skoleporten.dk/sp/55450/file/Fullscreen/ab37df4a-2fea-417d-a545-ef375fdda71e
http://balleskolen.skoleporten.dk/sp/55450/file/Fullscreen/ab37df4a-2fea-417d-a545-ef375fdda71e
http://balleskolen.skoleporten.dk/sp/55450/file/Fullscreen/ab37df4a-2fea-417d-a545-ef375fdda71e
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Hjemmesider 

Silkeborg Kommune har følgende hjemmesider, hvor 
forældre og pædagogisk personale finder inspiration til 
sprogstimulering: 

• Sproggaven.dk: Hjemmesiden henvender sig til både 
forældre og pædagogisk personale. 

• Forældredelen: Her kan forældre høre de sange, 
som findes i Sproggaverne, se små film om 
sprogstimulering mm. Mange af materialerne på 
hjemmesiden er oversat til flere sprog, og filmene 
kan ses på 9 forskellige sprog.

• Pædagogisk personale: Her finder pædagogisk 
personale en præsentation af sproggaven 
herunder en beskrivelse af kriterierne for, hvilke 
børn, der kan modtage sproggaven. 

• sprog.silkeborgkommune.dk/  Her kan forældre og 
pædagogisk personale finde inspiration til hvad de 
kan gøre, og hvor de kan få yderligere hjælp, hvis de 
møder børn med sproglige udfordringer.

• www.kompetencecenter.silkeborgkommune.
dk/0-6årige : Hjemmesiden henvender sig særligt 
til pædagogisk personale og her findes der bl.a. 
vejlednings- og inspirationsmaterialer til arbejdet 
med dialogisk læsning (skattekister og bogfoldere), 
videndeling af god praksis samt vejlednings- og 
inspirationsmaterialer til arbejdet med nyankomne 
tosprogede småbørn

• http://www.genrepaedagogik-silkeborg. dk/: 
Hjemmesiden henvender sig til 
børnehaveklasseledere og lærere. Her findes 
der foruden konkrete værktøjer og film med 
praksiseksempler på sprogbaseret undervisning 
en del færdige undervisningsforløb i forskellige 
fag, hvor der er fokus på at medtænke sproget i 
undervisningen. 
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http://www.Sproggaven.dk
http://sprog.silkeborgkommune.dk/
https://vfi.silkeborgkommune.dk/0-til-6-aarige
https://vfi.silkeborgkommune.dk/0-til-6-aarige
http://www.genrepaedagogik-silkeborg.dk/


24

9 Silkeborg kommune anvender ministeriets sprogvurdering til 3-årige med Rambøll Sprogs it-understøttelse

10 Se i øvrigt afsnittet om "Kommunale samarbejdsfora omkring sprog" side 18

Kompetencegrundlag  
og -udvikling 

Dagtilbudsområdet

Status på kompetenceniveau

Sundhedsplejen har i forbindelse med implemen-
te ring af indsatsen Sproggaven haft fokus på 
kom pe tenceudvikling i forhold til den helt tidlige 
kommunikation mellem forældre og børn. Alle 
sundhedsplejere har således fået 1 ½ dags kursus i 
sprogstimulering i foråret 2016.

I forbindelse med denne udviklingsplan for sprog 
er der lavet en afdækning af kompetenceniveauet i 
institutionerne i Silkeborg for sprogarbejdet  
med et- og tosprogede børn.

Mål for kompetenceniveau 

Mål:

Hver institution og dagplejen har mindst én 
pædagog, der har en opdateret efteruddannelse 
i praksisnær sprogstimulering, der er direkte 
anvendeligt i det daglige arbejde med børns sprog.

Alle børnehuse har pædagoger, der kan forestå en 
3-års sprogvurdering9.

Alle børnehuse har pædagoger, der har viden om, 
hvordan de analyserer og bruger resultaterne  
i sprogvurderingen med henblik på udarbejdelse  
af individuelle handleplaner for børn, der falder  
i gruppen særlig eller fokuseret indsats. 

Dagplejen har mindst én pædagogisk leder, 
der kan forestå en 3-års sprogvurdering. Den 
pædagogiske leder har desuden viden om, 
hvordan man analyserer og bruger resultaterne fra 
sprogvurderingen med henblik på udarbejdelse 
af individuelle handleplaner for børn, der falder i 
gruppen særlig eller fokuseret indsats. 

Pædagoger har kompetencer til inddragelse af 
forældrene i sprogarbejdet med børn, der er 
sprogligt udfordret. 

Succeskriterier:
Dagplejen og institutionerne har adgang til 
vejledning og rådgivning i forhold til arbejdet med 
sprog10.

Dagplejen og institutionerne har inden udgangen af 
2017 mindst én pædagog, der har efteruddannelse 
i Sprog i samspil (Learning Language and Loving It 
fra The Hanen Centre). 

Alle institutioner har, når ministeriet udgiver deres 
nye version af sprogvurderingsmaterialet til 3-årige, 
pædagoger, der er uddannet i brugen af dette 
materiale. 

Silkeborg Kommune forpligter sig på at afholde 
efteruddannelse i praksisnær sprogstimulering ved 
et vurderet behov. 
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Efteruddannelse i praksisnær sprogstimulering

I fremtidige sprogkurser i Silkeborg vil der være lagt 
vægt på aktionslæring, således at pædagogerne blive 
bedre til at arbejde målstyret og systematisk med 
læringsmål for det enkelte barn. 

Institutionerne og dagplejen får i løbet af 2016-2017 
kompetenceudviklet en pædagog i Hanen-kurset 
”Sprog i samspil”. Undervisningen varetages af Hanen 
certificerede tale-hørekonsulenter fra PPR, og kurset 
finder sted i Silkeborg Kommune. 

”Sprog i samspil” er et evidensbaseret program, der 
er designet til at understøtte pædagoger i at anvende 
praktiske strategier for at hjælpe alle børn i en gruppe 
med at opbygge sprog og sociale færdigheder, uanset 
hvilke lærings- og kommunikationsstrategier børnene 
benytter og uanset om børnene har særlige behov.

”Sprog i samspil” giver praktiske, forskningsbaserede 
strategier til at:

• Fremme alle børns sproglige udvikling gennem 
hverdagens aktiviteter, rutiner og lege.

• Tune pædagogen ind på børnenes interesser, så 
hun kan følge barnets initiativ, hvilket styrker den 
sproglige udvikling.

• Justere pædagogens kommunikation med børnene, 
med henblik på at hjælpe børnene til at udvikle et 
mere avanceret sprog.

• Fremme børnenes samspil med hinanden.

• Fremme sproglig udvikling i forestillingslege.

• Fremme tidlige literacy-færdigheder.

Kurset foregår i en vekselvirkning mellem undervisning, 
vejledning og afprøvning i praksis med henblik på at 
styrke implementeringen.

Kompetenceudvikling på netværksmøder og 
sprogvejledninger

Der vil på netværksmøder og i sprogvejledninger 
være fokus på tolkningen og brugen af resultaterne 
fra sprogvurderingerne med henblik på udarbejdelse 
af handleplaner for børn med behov for en særlig og 
fokuseret indsats. 

Skoleområdet

Mål for kompetenceniveau 

Mål:

Hver skole har mindst en uddannet læsevejleder.

Alle læsevejledere og børnehaveklasseledere 
har de nødvendige kompetencer til analyse af og 
opfølgning på en sprogvurdering.

Inden udgangen af 2018 skal der udarbejdes 
en kommunal plan for kompetenceudvikling af 
faglærere fra indskolingen og mellemtrinnet med 
fokus på faglig læsning og skrivning.

 Lærere, pædagoger og læsevejledere har 
kompetencer til at inddrage forældre i sprog- og 
læsearbejdet med elever, der er udfordret i forhold 
til sprog og/eller læsning.  

Hver SFO har mindst én pædagog, der har 
en opdateret efteruddannelse i praksisnær 
sprogstimulering, der er direkte anvendelig i det 
daglige arbejde med børns sprog og i rådgivningen 
af kolleger og forældre. 

 Succeskriterier:

Skolerne har adgang til vejledning og rådgivning i 
forhold til arbejdet med sprog, 
lokalt og kommunalt.

Særlige kompetencemål for arbejdet med 
sprogstimulering og undervisning af tosprogede børn i 
dagtilbud og skole fremgår af  
Forankringsplan for tosprogede børn.

https://vfi.silkeborgkommune.dk/~/media/Subsites/Special-og-projektsites/VidencenterforIntegration/Projekter/Styrk-fagligheden/Forankringsplan-tosprogede-boern_-2016.pdf?la=da
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Målstyring og brug af data

Dagtilbudsområdet

Sprogvurderinger

Børnehusene i Silkeborg sprogvurderer børn ved 
3-årsalderen jf. Dagtilbudslovens § 11. Heraf fremgår, 
at der skal gennemføres en sprogvurdering af 
børn i alderen omkring 3 år, hvis der er sproglige, 
adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver 
formodning om, at barnet kan have behov for 
sprogstimulering. Videncenter for integration 
sprogvurderer alle tosprogede 3-årige og 5 årige. I 
0. klasse bliver alle elever sprogvurderet i henhold til 
Folkeskolelovens § 11. 

Løbende opfølgning på resultater i institutionerne 

Én gang årligt afholdes der i hver institution et møde 
mellem institutionens ledelse, de sprogansvarlige 
i institutionen, læsevejlederen fra den tilknyttede 
skole samt de tilknyttede tale-hørekonsulenter og 
tosprogsvejledere. Lederen har ansvaret for at 
indkalde til dette møde. Dagsorden udarbejdes i 
samarbejde med den tilknyttede tale-hørekonsulent  
og tosprogsvejleder, hvor det er relevant. 

På mødet drøftes de overordnede linjer i forhold til 
børnegruppens sproglige færdigheder i institutionen og 
skolen. 

Fokus på mødet er:
• Overordnet overblik over de sproglige områder, 

der bør være i fokus i institutionen og de enkelte 
børnehuse. 

 - For 3-årige børn

 - For kommende skolestartere11. 

• Overordnet overblik over resultaterne fra 
sprogvurderingerne i 0. klasse, og hvordan viden fra 
forgangne år har været brugt.

Skoleområdet

Sprogvurderinger

Det er obligatorisk at foretage en sprogvurdering af alle 
børnene i 0. klasse i henhold til Folkeskolelovens § 11. I 
Silkeborg Kommune finder denne sprogvurdering sted 
før efterårsferien. 

Læsevejlederne bør indgå i sprogvurderingen 
i børne haveklassen og i opfølgningen på 
denne. Result ater ne af sprogvurderingerne 
på 0. årgang er et tilbagevendende punkt på 
læsevejledernetværksmøderne.

Løbende opfølgning på resultater fra 
sprogvurderinger i 0. klasse 

Én gang årligt afholdes der i hver institution et møde 
om resultaterne af sprogvurderingerne i institutionen 
det forgangne år. Her anbefales læsevejlederen fra den 
tilknyttede skole at deltage, således at skolen får et 
overordnet indtryk af de sproglige kompetencer hos 
børnene, der starter på skolen i det kommende skoleår. 
Læsevejlederen orienterer ligeledes institutionen om 
de overordnede resultater fra sprogvurderingerne i 0. 
klasse. Derved får institutionen et kendskab til, hvordan 
de afgivne børn har klaret sig sprogligt ind i skolen. 

11  Herunder en sikring af at der er lavet sprogvurderinger af alle de  
kommende skolestartere der ved 3 år havde behov for en særlig eller fokuseret indsats.
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Målstyring og opfølgning på 
indsatser på kommunalt niveau

Kommunal styregruppe
For at følge op på de kommunale mål samt 
implementeringen af "Udviklingsplan for sprog 0-12 
år" er der nedsat en kommunal styregruppe med 
følgende medlemmer:

• PPR leder, Skoleafdelingen (formand)

• Sektionsleder Dagtilbud, Børne - og 
Familieafdelingen 

• Sektionsleder Udvikling, Børne - og 
Familieafdelingen

• Sektionsleder, Pædagogisk Udviklingssektion, 
Skoleafdelingen 

Der afholdes to årlige styregruppemøder  
(forår og efterår) med fokus på:

• Status på arbejdet med ”Udviklingsplan for sprog 
0-12 år” samt den kommunale forankrings- og 
udviklingsplan for tosprogede børn

• Status på data/målopfyldelse

• Status på kompetenceopbygning

• Koordinering og drøftelse af kommunale indsatser

Kommunal koordinations-  
og arbejdsgruppe
En kommunal koordinations- og arbejdsgruppe, der 
referer til styregruppen, skal sikre implementeringen 
af ”Udviklingsplan for sprog 0-12 år” og 
”Forankrings- og udviklingsplan for tosprogede børn” 
samt følge op på, at Silkeborg Kommune lever op til 
de opstillede mål og aftaler. Gruppen har følgende 
medlemmer: 

• Ledende tale-hørekonsulent fra PPR, 
Skoleafdelingen (koordinator)

• Udviklingskonsulent fra Børne- og 
Familieafdelingen

• Ledende konsulent fra Videncenter for sproglig, 
kulturel og social integration, Skoleafdelingen

• Læsekonsulent fra PPR, Skoleafdelingen

Den kommunale koordinations- og arbejdsgruppe har 
endvidere fokus på:

• Status på data vedrørende sprogvurderinger og 
læseresultater 

• Procenten af børn, hvor institutionerne har taget 
aktiv stilling til om barnet har behov for at få 
foretaget en sprogvurdering.
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• Procenten af gennemførte sprogvurderinger for alle 
3-årige i Silkeborg.

• Overblik over kommunale udfordringer i forhold til 
sproglige områder.

• Overblik over kommunale udfordringer i forhold til 
geografiske områder.

• Videndeling om ovenstående i form af en kort status 
på sprognetværksmøde, DSA netværksmøder og 
læsevejledernes netværksmøder.

Dagsorden til styregruppemøderne udarbejdes i 
fællesskab mellem formanden for styregruppen og 
den koordinerende medarbejder fra koordinations- og 
arbejdsgruppen. 

Når gruppen har brug for at drøfte indsatser på et 
overordnet kommunalt niveau inddrages relevante 
fagpersoner ad hoc eksempelvis sundhedsplejen, 
dagplejen, repræsentanter fra institutioner og skoler 
med flere. 

Møde med ledere i kommunen
En gang årligt orienteres dagplejelederen, 
institutionslederne og skolelederne om status på 
arbejdet med udviklingsplanen. I forbindelse med 
orienteringen vil der foreligge et orienteringsnotat, 
der skal fastholde viden og give mulighed for 
videreformidling til andre relevante medarbejdere. 

Mødets indhold:

• Status på målopfyldelse

• Status på arbejdet med ”Udviklingsplan for sprog 
0-12 år”

• Kompetenceopbygning

• Udfordringer/behov og justeringer i forhold til 
arbejdet med planen.

Det vurderes fra år til år, om der er behov for yderligere 
orientering og drøftelse. 

Styregruppe

Skoleafdelingen

• PPR, leder (formand)

• Pædagogisk Udviklingssektion, 
sektionsleder

Børne- og familieafdelingen

• Dagtilbud, sektionsleder

• Udvikling, sektionsleder

Koordinations- og arbejdsgruppe

Skoleafdelingen

• PPR, ledende tale-hørekonsulent 
(koordinator)

• PPR, Læsekonsulent

• Videncenter for Integration (VFI), 
ledende konsulent

Børne- og familieafdelingen

• Dagtilbud, udviklingskonsulent

Ad hoc 
arbejdsgrupper

Netværk for sprogansvarlige 
pædagoger 0-6 år

Ansvarlig: Udvikling, Børn og Familie

Arbejdsgruppe:

• 2 tale-hørekonsulenter, PPR

• 1 tosprogsvejleder, VFI

Netværk for læse vejledere/ 
res sour cepersoner i læsning 

og IT-advokater

Ansvarlig: PPR, Skoleafdelingen

Arbejdsgruppe:

• Læsekonsulenter, PPR

Netværk for res sour celærere 
i dansk som andet sprog 
(supplerende og basis)

Ansvarlig: VFI, Skoleafdelingen

Arbejdsgruppe:

• Konsulenter for tosprogede børn  
og unge, VFI
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Inspiration 
Nedenfor finder du inspiration til flere links,  
litteratur og forskning.

Børns sprog 

En hjemmeside og blog på Facebook, der opsamler og 
formidler aktuel viden og inspiration til arbejdet med 
sprog, literacy og læsning målrettet skole og dagtilbud. 
Bloggen henvender sig til logopæder, pædagoger, 
lærere og forældre og andre interesserede. 

Børn og Sprog

Et samlet forsknings- og udviklingsmiljø ved 
Syddansk Universitet, der beskæftiger sig med børns 
sprogudvikling. Følg evt. siden på Facebook.

SprogIn

En hjemmeside og blog på Facebook. SprogIn 
arbejder med en helhedsforståelse af børn, voksne 
og unge i sproglige eller kognitive udfordringer 
med inddragelse af alle aktører med henblik på at 
skabe bæredygtige, kvalitetsorienterede løsninger. 
Sprogin er professionsrettet, udviklingsorienteret og 
forskningsbaseret.

Læsning i fagene

Undervisningsministeriet har udgivet 
internetpublikationen ”Læsning i fagene”. 

Publikationen giver ved hjælp af forskningsbaseret 
viden om læsning faglærere og fagteam på 
mellemtrinnet og i udskolingen inspiration til 
undervisningen i faglig læsning. I publikationen får 
faglærerne gennem tekst og små filmsekvenser 
konkrete eksempler på, hvordan de kan arbejde med at 
styrke elevernes læsning i de enkelte fag.

EMU Danmarks læringsportal

Danmarks læringsportal for dagtilbud og skole. Her 
findes bl.a. inspiration til arbejdet med sproglig 
udvikling og ledelse

Forforståelse og efterbearbejdning 

Kompendium, der kan anvendes til inspiration 
til aktiviteter til før, under og efter sprog- og 
læsestrategier. Kompendiet er udarbejdet på 
Sølystskolen. 

http://www.bornssprog.dk/
http://www.sdu.dk/om_sdu/institutter_centre/isk/forskning/forskningsprojekter/boern_sprog
http://sprogin.dk/
http://static.uvm.dk/publikationer/2011/fagliglaesning/?smarturl404=true
http://www.emu.dk/
https://soelystskolen.skoleporten.dk/spa/dokumenter-download/33296f47-23db-48d9-942f-c78725e61961/True/Kompendium%20050815.pdf
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Bilag 1  
Samtaler i hverdagen - De 10 understøttende sprogstrategier 

Alle børn skal indgå i sprogudviklende 
dialoger med de professionelle voksne

At aktivere og understøtte barnets mundtlige sprog 
har vist sig at være en effektfuld tilgang til de daglige 
samtaler med børnene.

Når de understøttende sprogstrategier inddrages i alle 
kommunikative situationer i hverdagen, hvad enten det 
sker på legepladsen, under måltider eller i forbindelse 
med en hvilken som helst anden aktivitet, stimuleres 
barnets sproglige kompetencer. Ved konstant at 
være opmærksom på, hvordan de voksne taler med 
børnene, og hvordan børnene taler med hinanden i 
hverdagsrutinerne, er der skabt et solidt fundament for 
et sprogstimulerende miljø i børnehaven. 

Kvaliteten af dialogen mellem barn og voksen er 
afgørende for, hvordan barnets sproglige udvikling 
forløber. De understøttende sprogstrategier er 
teknikker, som den voksne anvender under dialog med 
barnet, så barnet gennem dialogen om et emne også 
får viden om nye ord, sætningsopbygning og tales 
med på en måde, så det får lyst til at tale videre. Det 
er i de længere dialoger mellem barn og voksen, at 
barnets sprog for alvor udvikles. Man ændrer dog ikke 
på sin egen måde at kommunikere på ved et knips med 
fingrene; dette er en lang proces. 

The Hanen Centre (et canadisk sprogforskningscenter) 
har udviklet en række praksisnære strategier for, 
hvordan pædagoger bedst muligt understøtter et barns 
sproglige og sociale udvikling. Strategierne er i et vist 
omfang sammenfaldende med de 10 understøttende 
strategier fra Sprogpakken, men har derudover meget 
grundige og praksisnære vejledninger til, hvordan 
pædagoger kan ændre deres måde at kommunikere 
på og dermed lykkes med at implementere de 

sprogunderstøttende strategier i hverdagens aktiviteter 
og samtaler. 

Evnen til at tænke og lære udvikles i løbet af 
førskolealderen og understøttes bedst ved, at barnet 
præsenteres for et mere komplekst og abstrakt sprog, 
der rækker ud over her og nu situationer. 

Et sådant læringssprog vil naturligt være en del af 
tematisk sprogarbejde, men også i hverdagen kan en 
samtale om noget, der sker her og nu, udvides og 
danne grundlag for ny viden og læring.

Et afgørende udviklingspunkt i arbejdet med de 
understøttende sprogstrategier er større inddragelse 
af forældrene. Forældrene skal gøres opmærksomme 
på vigtigheden af den daglige dialog om de ting, der 
optager barnet. Her er der behov for, at daginstitution 
og hjem gensidigt informerer om, hvad barnet er 
optaget af her og nu, så de to vigtigste arenaer i 
barnets liv sprogligt bygger ovenpå hinanden. Dette 
vil være medvirkende til en kontinuerlig udvikling af 
barnets sprog.

Der kan findes yderligere inspiration til arbejdet med 
sprog i disse to danske oversættelser af bøger fra 
The Hanen Centre, som er udarbejdet i et samarbejde 
mellem forskere, logopæder, og praktikere: 

• Bogen ’Sprog i samspil’ fra forlaget Dafolo. En 
praksisnær guide til sproglig og social læring i 
dagtilbuddets fællesskaber.

• Bogen ’To skal der til – sprog og tale’. En praktisk 
vejledning for forældre til børn med forsinket sproglig 
udvikling, hvor ovennævnte strategier er målrettet 
forældrene.

• Bogen ’Mere end ABC - tidlig literacy i dagtilbud’ fra 
forlaget Dafolo
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Bilag 2 
Struktureret tematisk sprogarbejde  
– når arbejdet med sprog er  
planlagt og målrettet 

Der opstilles altid konkrete sproglige 
læringsmål i forbindelse med de temaer, 
der arbejdes med

Når man arbejder tematisk med sprog, skaber man 
en ramme for den måde, man arbejder med sproget 
på. Temaet er en indholdsmæssig ramme, men det 
tematiske afsæt lægger også op til at arbejdet får 
en tydelig og planlagt struktur. Derfor tales der i 
Sprogpakken om struktureret tematisk sprogarbejde 
som et forløb med planlægning, afvikling og evaluering. 

I det planlagte sprogarbejde får vi netop mulighed 
for at blive systematiske og for at sætte mål for, 
hvad vi ønsker børnene skal have ud af et forløb. Det 
tematiske afsæt giver mulighed for at komme i dybden 
med et emne og sikrer gentagelse af de sproglige 
områder, som vi ved børnene særligt skal blive bedre 
til, f.eks. de områder vi er blevet opmærksomme på i 
sprogvurderinger af 3-årige. Med et planlagt forløb kan 
vi også evaluere, om vi nåede i mål. 

Inden for et givent tema kan der arbejdes med dialogisk 
læsning og med literacy; sådan at de forskellige 
aktiviteter hænger sammen med det valgte tema og 
hænger sammen med de mål, der er sat for forløbet. 

Et struktureret og planlagt arbejde med sprog er 
nødvendigt i en travl hverdag. Der er behov for, at det 
sprogarbejde der laves, har den tilsigtede effekt, da 
vi efterhånden ved en del om, hvor stor betydning 
det tidlige sprog har for børnenes videre sproglige 
udvikling, også for deres skrive- og læseudvikling. Med 
planlægningen bliver sprogarbejdet målrettet, tydeligt 
og kan blive et fælles anliggende for alle ansatte i 
daginstitutionen

Bilag 3 
Dialogisk læsning – når vi ikke bare 
læser højt

Alle daginstitutioner skal have viden om 
dialogisk læsning som en systematisk 
aktivitet

Dialogisk læsning er efterhånden en kendt 
oplæsningsform i mange af Silkeborgs børnehuse. 
Oplæsningsformens navn siger noget om, at der er 
tale om læsning, som lægger op til dialog mellem 
voksen og børn. Her er barnet ikke blot lyttende, men 
går sammen med den voksne på opdagelse i bøgernes 
handling, ord og emner. 

Når man læser dialogisk, har den voksne forberedt 
sig på forhånd. Der er udvalgt ’gode ord’, som skal 
have en særlig opmærksomhed under læsningen; ord 
som er centrale for at forstå bogens handling, og som 
man typisk ikke møder i den daglige samtale. Ordene 
bliver talt om, konkretiseret og leget med. Og idet den 
samme bog læses flere gange, er gentagelsen med til 
at sikre, at de gode ord bliver en del af børnenes aktive 
ordforråd. Den voksne stiller endvidere spørgsmål, som 
lægger op til, at børnene bliver sprogligt aktive og ikke 
blot kan svare ja eller nej.

Den dialogiske læsning foregår i mindre grupper, med 
to-fire børn ad gangen. Mange erfarer, at dette giver 
mulighed for gode og nærværende stunder med få 
børn i fokus, og at den voksne får et godt indblik i det 
enkelte barns sproglige styrker. Dette indblik giver 
mulighed for at stilladsere det enkelte barns sproglige 
udvikling i hverdagens samtaler og for at videregive 
værdifuld viden om hvad børnene er optagede af og 
øver sig på til de øvrige ansatte i børnehuset.

Der er forskningsmæssigt belæg for, at dialogisk 
læsning er en effektiv sprogindsats i forhold til at 
udvikle og understøtte børns aktive ordforråd. Den 
dialogiske læsning bidrager dermed til at udvide 
børnenes sprog og er med til at sikre en senere 
læseforståelse.

Dertil kommer, at Silkeborg Kommune har en række 
materialer til arbejdet med dialogisk læsning, som er 
tilgængelige for kommunens daginstitutioner. Denne 
sprogindsats er derfor lige til at gå i gang med.
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Bilag 4 
Early literacy – skriftsprog som en naturlig del af sprogmiljøet

Alle børn møder et sprogmiljø i 
daginstitutionen, som indbyder til at tale 
om og eksperimentere med skriftsproget

Der findes ikke en direkte dansk oversættelse af 
ordet ’literacy’. Ordet refererer til det at kunne noget 
med skriftsprog, at en person har eller er ved at 
tilegne sig læse- og skrivefærdigheder. ’Early literacy’ 
refererer til det tidlige arbejde med skriftsprog, dvs. 
før og lige efter skolestart, som en tidlig fase i læse- 
og skrivetilegnelsen. I arbejdet med tidlig literacy 
betragtes skriftsproget som en naturlig og nødvendig 
del af barnets samlede sproglige kompetencer, som 
skal have opmærksomhed på lige fod med talesproglige 
kompetencer. Også tidligt i barndommen, hvor vi kan 
lave aktiviteter, der udgør et forstadie til senere læsning 
og skrivning. 

Et tidligt fokus på skriftsprog handler ikke om at 
lære alfabetet udenad eller om at kunne skrive 
korrekt. Det handler om at skabe en nysgerrighed 
hos barnet over for det skriftsproglige univers. F.eks. 
konkluderer forskningen, at det er afgørende at skabe 
en bevidsthed hos barnet om, at det der står i bøger, 
på skilte osv. ikke bare er tegn; der står ’noget’, som 
man kan lære at læse og forstå (refereres til som ’print 

awareness’). En opmærksomhed på det skriftsprog, der 
udgør en naturlig del af barnets omgivelser, giver bl.a. 
barnet lyst til at lære at læse og skrive. Præcis som når 
vi i den dialogiske læsning taler om ords betydning, 
taler vi i den tidlige literacy om bogstavernes lyd og 
udseende, om ords længde og om hvad der mon står 
på skiltet eller i butiksvinduet – vi taler med børnene 
om sproget og giver dem en metasproglig bevidsthed, 
som de kan trække på i mange sammenhænge. Vi lærer 
også børnene, at det er sjovt at skrive; f.eks. kan vi 
prøve at skrive en huskeseddel, vores eget eller andres 
navne, eller lave skilte på legepladsen, så der pludselig 
opstår parkeringsplads, benzintank og kiosk ud af fliser 
og legehus. Vi åbner børnenes øjne for skriftens mange 
funktioner og viser dem, hvor meget de egentlig kan 
bruge den til, selvom de kun lige er startet. 

Find mere inspiration i temabrev fra Aarhus Kommune 
om at fremme børnenes skrivelyst. 

Se også filmen ’Biliteracy i børnehaven’ der beskriver, 
hvordan en børnehave i Aarhus har beskæftiget sig med 
skrift på flere sprog. Filmen giver mange gode idéer 
til aktiviteter og forældreinddragelse og kan anvendes 
uanset om man har tosprogede børn eller ej. 

http://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/MBU/VI/0-6-aar/Paragraf-11-temabreve/Temabrev-nr--14-Skrivelyst---et-anliggende-for-dagtilbud.pdf
https://vimeo.com/104697597
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Bilag 5 
Bloom’s taksonomi og sprogindlæring
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Bilag 6 
Individuell vurdering av muntlige ferdigheter etter 2. trinn 

(2. trinn svarer til 1. kl. i Danmark) 

Navn:   

Klasse:   

Grunnleggende muntlige 
ferdigheter

Kjennetegn på måloppnåelse Kan På god 
vei

Må øve 
mer

Lytte Kan være stille når andre snakker.

Kan gi respons på noe andre sier.

Forstår sammenhengen mellom kroppsspråk og 
lytting.

Spørre Kan stille spørsmål. 

Kan skille spørsmål fra påstander.

Argumentere Kan begrunn mine svar på spørsmål. 

Kan snakke om én ting av gangen.

Kan påpeke forskjeller i det som blir sagt.

Vurdere Jeg kan gi konkret tilbakemelding.

Muntlige sjangere Kjennetegn på måloppnåelse Kan På god 
vei

Må øve 
mer

Fortelling Kan leke og improvisere med fortellinger og 
språk.

Kan fortelle sammenhengende om opplevelser og 
erfaringer.

Kan lytte på en måte som hjelper den som 
forteller.   

Samtale Delta i samtaler:  
Kan vente på tur, og forholde meg til det andre 
sier, og komme med nye perspektiver.

Kan gi eksempler og moteksempler.

Presentasjon Kan presentere oppgaver forberedt i gruppe og 
hjemme, samt lytte til andres presentasjoner.

Kan snakke høyt og tydelig.

https://kurskatalog.skedsmo.kommune.no/Undervisning/muntlig/ind_vurdering.htm

https://kurskatalog.skedsmo.kommune.no/Undervisning/muntlig/ind_vurdering.htm
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Bilag 7 
Anbefalinger til funktionen som sprogsansvarlig pædagog

Silkeborg kommunes sprog- og læsestrategi er 
udarbejdet med henblik på at styrke den kommunale 
indsats i forhold til sprog og læsning. Den er udtryk 
for et ønske om at intensivere udviklingen af børn og 
unges sprog- og læsefærdigheder. 

Målet for indsatsen er:

• alle børn og unge har en optimal sprog- og 
læseudvikling

• at børn og unges sprog- og læsefærdigheder 
dokumenteres og forbedres 

• at den fælleskommunale sprog- og læsestrategi 
konkret udmøntes i alle dagtilbud, på alle skoler og 
på kommunens understøttende centre.

Det følger endvidere af dagtilbudsloven § 11, at 
alle børn i alderen omkring 3 år skal modtage en 
sprogvurdering, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige 
eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet 
kan have behov for en efterfølgende sprogstimulering. 

Der er således særlige opgaver omkring børns sprog, 
der skal varetages i dagtilbuddene. Som en vigtig del 
af dette arbejde er der i hver institution en eller flere 
sprogansvarlige, som løbende opkvalificeres fagligt 
for at kunne understøtte arbejdet med børns sproglige 
udvikling i hjemmet og dagtilbuddet. 

De sprogansvarliges ansvarsopgaver aftales ud fra 
nedenstående retningslinjer i samarbejde med ledelsen 
i institutionen, som har det overordnede ansvar. 

Ledelsen skal prioritere og sikre, at den sprogansvarlige 
har den fornødne tid til at løse nedenstående opgaver.

Den sprogsvansvarlige pædagog: 

• Udformer i samarbejde med ledelsen en strategi 
for, hvordan ny viden formidles og anvendes til 
personalegruppen.

• Vejleder i samarbejde med ledelsen pædagoger i, 
hvordan forældre bedst understøtter børns sproglige 
udvikling. 

• Understøtter arbejdet med udførelsen af 
sprogvurderinger.

• Vejleder i og hjælper til udarbejdelse af handleplaner 
for børn med behov (eventuelt i samarbejde med 
tale-hørekonsulenter og tosprogsvejleder).

• Deltager årligt i 3-4 møder i ’Netværket for 
sprogsansvarlige pædagoger’.

• Er inspirator, igangsætter og tovholder i det sproglige 
miljø i daginstitutionen, herunder med materialer til 
sprogarbejdet i institutionen.

• Holder sig fagligt ajour med ny viden om sprog. 

• Er ansvarlig for, at Skattekisterne bliver tjekket ved 
modtagelse og aflevering og er klar til afhentning, 
når de rokeres.
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