
Overordnet sproghandleplan for Daginstitution Vestbyen 2015-16 

 
Den overordnede, fælles sprogindsats i hele dagtilbuddet. 
 
Tiltag: 

Dagtilbuddet arbejder inden for rammen af de opstillede mål i kvalitetsaftalen: 
 

 De 3-åriges sprogvurdering skal stige 50 % i 2016. 

 De 5-åriges skal stige mellem 10-25 % i 2016. 

 Vi skal have fokus på det receptive, det produktive sprog og den lydelige kompetence 
(mest på skelne sproglyde) 

 
 Sprogvejlederne laver hvert kvartal oplæg om et fokusområde.  
 
I vuggestuerne vil vi iværksætte:  

 Rim og remser 

 Dialogisk læsning 

 De 10 understøttende sprogstrategier(sprogpak-ken.dk) 

 Begyndende børnetilrettede samtaler.(fra oktober 2015) 
 
I børnehaverne vil vi i værksætte: 

 De 10 understøttende sprogstrategier(sprogpak-ken.dk) 

 Rim og remser 

 Dialogisk læsning 

 Børnetilrettede samtaler, samt registrering af dem (fra oktober 2015) 
 I storbørnsgruppen vil vi arbejde med ”Hit med lyden” (forlyd og bogstavkendskab) 

håndtegn erstattes med håndtegn fra Hop ombord i ord og lyd. 
 

Dokumentation 

 Årshjul  
Månedsplaner 

 Skema til registrering af børnetilrettede samtaler 

Tegn: 

 At der kommer flere børn i general indsats, dette gælder både for de 3 årige og de 5 årige børn.  

 At vi får færre børn i fokuseret og særlige indsats. 
 At gennemsnittet i sprogvurderingerne stiger 

 At alle børn deltager i børnetilrettede samtaler og at antallet af disse stiger  
 At der løbende arbejdes med sproghandleplaner på børn, der skal have en fokuseret eller 

særlig indsats. 

 Vi forventer at se tegnene fra sommeren 2016 
 

 

Evaluering: 

 Hver kvartal henter vi sprogvurderingsrapporter og gennemgår dem på kvartals møde med 



sprogvejleder, sprogansvarlige fra vuggestuerne og ledelsen.  

 På kvartalsmødet vil vi lave en opsamling på fokusområdet. 

 Hver måned skal der på stue/team møder evalueres på registrering af børnetilrettede samtaler, 
om der sker en stigning af antallet og om der er samtaler med alle børn.  

 Sproghandleplaner 

 Sprogvurderinger/rapporter 

 Skema om børnerettede samtaler 

 Evt. TRAS 

 Månedsplan og årshjul 
 

Hvordan og hvornår evaluerer vi børnenes kompetencer og progression i forhold til de 
opstillede mål? 

 Vi evaluerer dels på kvartalsmøderne med sprogvejleder og dels  på stue/teamsmøderne 

 Vi bruger det indsamlede data til evalueringen 

Hvilke evalueringsformer ønsker vi at benytte, og hvordan dokumenterer vi resultatet? 

 Vi vil bruge SMTTE til evalueringen og dette bliver gjort skriftligt 
Hvem er ansvarlige for evalueringen? 

 På det enkelte barn er det stuepersonalet og for hele daginstitutionen er det sprogvejlederne, de 
sprogansvarlige og ledelsen. 

Hvordan inddrager vi børn og forældre i evalueringen? 
Vi inddrager forældrene gennem samtaler. 
 

 

 
Den generelle indsats: 
 
Tiltag: 

Hvad er de konkrete mål for den valgte indsats?  
 Målet er at styrke børnenes receptive og produktive sprog og lydelige kompetencer. 

 Målet er at styrke børnenes kendskab til tal, geometri og mængder (igangsættes i 2016) 
 

Hvad består indsatsen af? 
Vi laver en sprogvurdering på alle børn når de er 3,3 år og 5 år. 
Ligesom vi laver en pædagogisk udviklingsbeskrivelse ”Alle Med”, når barnet har gået i 
institutionen ca. 3 mdr. og derefter hvert halve år.  
 
I vuggestuerne vil vi bruge: 

 De 10 understøttende sprogstrategier(Sprogpakken.dk).  

 Personalet skal være gode sprogrollemodeller. Tale tydeligt, bruge varieret sprog, sætte ord på 
tingene, følelser, tanker og handlinger. Gentagelser.  

 Rim og remser, understøttet af bevægelser 

 Fagtesange og sanglege 

 Dialogisk læsning for børn over to år(med udgangspunkt i bogkasser(made by Sine) og Læseleg 
Mini) 

 Fokusord, ud fra de emner der arbejdes med på stuen/teamet 



 Børnetilrettede samtaler: Den voksne skal følge barnets interesse, stille barnet åbnende spørgsmål 
og give barnet god tid til at svare. Med så mange turtagninger så muligt. Dette skal registreres på 
skemaerne. 

 Mulighed for at tegne og skrive. Bruge skriftsproget til navn på stolen, kasser til legetøj osv.  
 
 

  
I børnehaverne vil vi bruge: 
 

 De 10 understøttende sprogstrategier(sprogpak-ken.dk) 
 Rim og remser, med bevægelse. Vi leger med ordene, snakker om hvad der rimer, laver vrøvleord 

og rimer på f.eks. navne. 

 Vi klapper/hopper stavelser.  

 Lege lydspil, tampen brænder med lyde, opmærksom på lyde i hverdag og på ture ud af huset. 

 Mulighed for at tegne og skrive. Bruge skriftsproget til navn på stolen, kasser til legetøj osv. 

 Dialogisk læsning med udgangspunkt i bogkasser og Læseleg. Dette skal være en skemalagt 
aktivitet. 

 Børnetilrettet samtaler: Den voksne skal følge barnets interesse, stille barnet åbnende spørgsmål 
og give barnet god tid til at svare. Med 5 til 6 turtagninger. Dette skal registreres på skema. 
(starter oktober 2015) 

 I storbørnsgruppen vil vi arbejde med ”Hit med lyden” (forlyd og bogstavkendskab) 
 Børnegårdens børnehave deltager i efteråret 2015 i Kulturkuffertprojekt: Rundt i kulturen, 

hvor formålet b. la er at styrke børns sprog og sprogudvikling, samt skabe kendskab til b. 
la. biblioteket.  

 

Hvem er ansvarlig for gennemførelsen af indsatsen? 
 Det overordnede ansvar har ledelsen. 

 For planlægning og udførelse af sprogarbejdet har pædagogerne ansvaret. 

Tegn: 

 At børnene scorer højere i sprogvurderingerne  

Evaluering: 

 
Stuepersonalet skal evaluere på indsatsen og egen praksis, samt børnenes udvikling ud fra de 
tegn vi har beskrevet.  
Stuepersonalet skal brug ”Alle Med”(hver halv år) til at evaluere på det enkle barns udvikling og 
SMTTE til at evaluere på vores læreplaner.  
Sprogvejlederne vil evaluere hvert kvartal ud fra sprogvurderingerne om tiltagene har den 
ønskede effekt. Det øvrige pædagogiske personale vil få en opfølgning om vi er på vej til at 
opfylde vores mål, og sprogvejlederne vil stå til rådighed for at give vejledning ved behov.  
 
 

 



 

Den fokuserede/særlige indsats 

Tiltag: 

 
Der bliver lavet en individuel handleplan på alle børn, som ifølge sprogvurderingen har brug for 
fokuserede eller særlig indsats. Der laves en TRAS, så barnets udvikling kan følges. I særlige 
tilfælde søger vi supervision ved talepædagogen/ tosprogs- konsulenten.  
 

Udover den generelle indsats tilrettelægger vi en målrettet indsats rettet mod det enkle barns 
behov. Det kan f.eks. være sproggrupper, individuel sprogstimulering, tegn til tale osv.  
 

Forældre bliver inddraget gennem en forældresamtale, hvor handleplanen og sprogvurderingen 
bliver gennemgået, samt aftalt hvad de kan bidrage med.  
Tegn: 

Hvilke synlige tegn ønsker og forventer vi at se som følge af indsatsen? 
Vi forventer at se: 
 

 At det enkle barn udvikler sig sprogligt i forhold til den sproglige handleplan 
 At barnet viser interesse og motivation for at deltage og være aktiv i de sproglige tiltag ud fra de 

pædagogiske læreplaner. 
 

 At de enkelte børn har en positiv sproglig udvikling. 
 

 At alle forældrene er bevidste om, hvordan de bedst styrker deres barns sproglige udvikling. 
 

  

 

Evaluering: 

Stuepersonalet undersøger børnenes sproglige udvikling og progression, gennem iagttagelser i 
hverdagen, ”Alle med”, og evt. TRAS.  
 

Gennem handleplanen evaluerer vi på de tegn vi har opstillet og tiltagene justeres/ændres evt., 
hvis der ikke er sket den udvikling vi forventede, eller hvis der opstilles nye mål. 
 

Forældrene inddrages i evalueringen gennem forældresamtaler, hvor der evt. også justeres på 
deres bidrag.  
 
 

 



 

 
Ordkendskab 

At børn og unge i såvel dagtilbud som skole udvikler et nuanceret ordkendskab som 
forudsætning for læring 
 

Tiltag: 

 Dialogisk læsning 

 Fokusord 

 Bruge et varieret sprog, og bruge de rigtige ord i rette sammenhæng 
 Sæt ord på ting, følelser og handlinger. 

 Gode sproglige rollemodeller. 
 
 

Tegn: 

 At deres ordforråd bliver større 

 At børnene at sætter ord på følelser. 

 At børnene sprogligt løser flere konflikter selv 

 At børnene bruger sproget i deres sociale relationer 

 At børnene indgår i længere samtaler 

 At børnene aktivt bruger fokusordrerne i deres daglige kommunikation. 

Evaluering: 

Stuepersonalet er ansvarligt for evalueringen. De skal bruge iagttagelser, og skemaerne til 
registrering af børnetilrettet samtaler. Dette skal gøres 2 gange om året.  
 
 

 

Kontinuitet 

At alle aktører (børn, elever, forældre, ledelse og pædagogisk personale) oplever sammenhæng 
og kontinuitet i arbejdet med sprog og skriftsprog mellem/i de forskellige dagtilbud og 
skoleformer 
Tiltag, tegn og evaluering er lavet i samarbejde Horsens Byskole.  

Tiltag: 

Ved at arbejde med nedenstående fokusområder vil vi sikre udvikling af børn og elevers sprog og 
skriftsprog fra vuggestue til skole. 

 Fonologisk opmærksomhed, herunder bogstavernes navne og lyde 

 Kommunikationsstrategier 

 Sprogforståelse 

 Ordkendskab, ordforråd 

 Lyst og motivation, interesse for læsning/skriftsprog, læselyst, læsevaner  
Synlig målstyring i forhold til arbejdet med sprog og skriftsprog skal sikre kontinuiteten fra 
dagtilbud, i SFO og skole  
Synliggørelsen og italesættelsen af målene for arbejdet skal gå igen i vuggestue, børnehave og 
skole, således at målene står tydeligt for børn, forældre og personale. 



Hvad er det næste skridt på vej til målet? 

Løbende feedback 

Fonologisk opmærksomhed, herunder bogstavernes navne og lyde: 
Legeøen og Hop om bord i lyd og ord  
Rim og remser/leg med sproget 

Sang og sanglege 
Sproglige miljøer 

Snakke om bogstaver og deres lyde i forskellige sammenhænge i dagligdagen 

Sprogforståelse: 
 Oplæsning 

 Dialogisk læsning (Læseleg) 
Ordkendskab, ordforråd: 
Fokus på ord i dagligdagen, deres betydning og nuancer (ord i praksis), korrekt brug af ord 
(situationsbestemt, pragmatik), overbegreber, mellem frekvente ord 

Temaer, hvor der arbejdes med specifikke fokusord 

Kommunikations- 
strategier: 
Børnetilrettede samtaler 

Understøttende sprogstrategier (sprogpakken.dk) 
Klasse- og gruppesamtaler 

Turtagning 

Overordnet fokus og vejledning i passende kommunikationsformer og -strategier 

Vejledning i sprogbrug 
 

Lyst og motivation, interesse for læsning/skriftsprog, læselyst, læsevaner: 
Læsemiljøer 

Dialogisk læsning 

Oplæsning 

De voksne er rollemodeller  
Forældreinddragelse  
Hvilke overgangsaktiviteter mellem dagtilbud, SFO og børnehaveklasse arbejder vi med og 
hvordan? 

● Fælles aktiviteter for børn/elever 

Besøgsordning (pædagog fra børnehaveklassen som bindeled ml børnehaven og skolen.) 
 Førskolearbejde 

Børnehaverne er en del af  
musikprojekterne på skolen 

Nemobørn (Lindvigsvej) og 0.0.(Fussingsvej og Kildegade) 
 Hvordan organiserer vi samarbejdet mellem dagtilbud, SFO og skole? 

● Overleveringsmøder 
      Overleveringsmøder ml primærpædagoger og børnehaveklasseledere ved særlige behov 

(bekymringsbørn), deltagelse af forældrene 

 Overleveringsmøde ml primærpædagoger og den ledende pædagog på skolen med fokus 
på overlevering af hele børnegruppen.       Overleveringsmødet tager udgangspunkt i en 
skriftlig beskrivelse af barnet, som er udarbejdet af børnehaven. 



 

      Ønsket er at børnehave-klasseledere deltager i dette møde. 
● Skriftlig dokumentation om børnenes sproglige færdigheder 
 Sprogvurderingen (3 år, førskolebørn, børnehaveklasse/3.3 og 5.0 år) 
 Børnehaven udarbejder et overleveringsdoku-ment på alle førskole-børn, som følger med 

barnet i 0.klasse på tværs af alle 3 afdelinger på Horsens Byskole. 
● Videndeling mellem personalet, herunder formalisering af samarbejde med sprog- og 

læsevejleder 
Minimum 2 årlige møder. 

 Forår med fokus på vores faglige ideer og fokusområder 

 Efterår i f.b.m sprogvurderingen i 0.klasse. 
● Ansvarsfordeling 
       De årlige møder sættes i årshjulet /kalenderen 
Læsevejlederne er ansvarlige for dagsorden og indkaldelse 

 

Tegn: 

Hvilke tegn ønsker vi at se som følge af vores tiltag? Resultaterne af sprogvurderingen forbedres. 
At børnene forbedrer deres produktive, receptive, lydlige og kommunikative kompetencer (jf 
sprogvurderingen) 
Øget motivation og læselyst hos børnene 
Øget interesse og mod på at lege og eksperimentere med sproget 
Resultaterne af sprogvurderingen forbedres 
At børnene forbedrer deres produktive, receptive, lydlige og kommunikative kompetencer (jf 
sprogvurderingen) 
Øget motivation og læselyst hos børnene 
Øget interesse og mod på at lege og eksperimentere med sproget 
 
 
 

Evaluering: 

Hvilke data indsamler vi i evalueringen af kvaliteten af samarbejdet? 

Overleveringsdokumenter fra børnehaven og elevhandleplaner 

Sprogvurderingen 

Børnehaverne får feedback af skolen i forbindelse med sprogvurderingen i 0.klasse 

Vuggestuerne får feedback af børnehaverne i forbindelse med 3 års sprogvurderingen 

Vigtigt at der på de årlige møder bliver sat tid af til evaluering 

Løbende evaluering af elevernes sproglige og skriftsproglige udvikling i afdelingerne og 
efterfølgende videndeling/dialog på tværs af afdelingerne 

Iagttagelser af elevernes motivation, læselyst, mod på at lege med sproget 

 Hvordan og hvornår evaluerer vi kvaliteten af samarbejdet mellem dagtilbud, SFO, skole og 
ungdomsuddannelse? 

 Vores samarbejde evalueres mundtligt på vores årlige møder 

med udgangspunkt i sprogvurderingerne og i forhold til vores fælles fokusområder og tiltag 
 

Hvem er ansvarlige for evalueringen? 
Lederne 



 

 
Kompetenceanvendelse 

At alle pædagoger og lærere har den fornødne viden til at tilrettelægge differentierede 
læringssituationer på baggrund af børnenes/elevernes sproglige og skriftsproglige forudsætninger 
samt at sprogvejlederen har den fornødne viden til at rådgive og vejlede det pædagogiske 
personale omkring dette 
 

Tiltag: 

 
I 2015 har vi planlagt følgende temaer. 2016 planlægges senere 

● Dialogisk læsning 
● Sprogets milepæle 
● Børnetilrettede samtaler 
● Lydelig opmærksomhed 

  
Temaerne bliver bestem på møderne mellem sprogvejlederne og ledelsen. Sprogvejlederne 
holder oplæg i de enkle huse hvert kvartal.  
Fra 2016 er det de sprogansvarlige i vuggestuerne, der står for oplæggene i deres egne huse. 
  

Der er afsat en time pr. uge pr. sprogvejleder, til at forberede, ajourføre viden og indhente ny 
viden, om sprog og arbejdet hermed.  
Derudover deltager vi i aktuelle temadage, konferencer, sprognetværksmøder og lignende.  
 

Tegn: 

 At det pædagogiske personale bliver fortrolige med og bruger de nye metoder og viden de får fra 
sprogvejlederne. 
 

 

Evaluering: 

 
Der indsamles sprogvurderings-rapporter og sproghandleplaner på børnene. Ud fra det vurderes 
kompetencer og progression i forhold til indsatsområdet. 
 

Der er kvartalsvise møder med ledelse, sprogvejledere og sprogansvarlige. Her vurderes 
kompetencer og indsatsområder. På stue/teammøder deltager ledelse med jævne mellemrum. 
Her tales om sprog som indsatsområde.  
 

Vi evaluerer mundtligt. Ledelsen er ansvarlig for evalueringen 
 
 

 


