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Den overordnede sprogindsats 

Sproghandleplanen er udarbejdet af sprogvejlederne og de sprogansvarlige, og er et arbejdsredskab til 
medarbejderne og inspirationsværktøj til medarbejderne.. 
Sproghandleplanen findes på Horsens kommunes hjemmeside for handleplaner for sprog og skriftsprog.  
 

www.handleplanforsprogogskriftsprog.com  
 
Daginstitutionens sproglige miljø er kendetegnende ved, at alle medarbejdere er gode sproglige rollemodeller. 
Kropssprog og talesprog inddrages i alle pædagogiske aktiviteter med børnene 
 

Mål for den overordnede 
sprogindsats 
 
 
 

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. 
 Målet er at styrke børnenes receptive og produktive sprog og 

lydelige kompetencer. 

 Målet er at styrke børnenes kendskab til tal, geometri og mængder 

(projekt om matematisk opmærksomhed i november 2015) 

 

Tiltag 
 
 
 
 

 

I vuggestuerne vil vi iværksætte:  

 Rim og remser 

 Dialogisk læsning 

 De 10 understøttende sprogstrategier(sprogpakken.dk) 

 Begyndende børnetilrettede samtaler.(fra oktober 2015) 

 Fra efterår 2015 skal der arbejdes med matematik. Der 

arbejdes med projekt: matematisk opmærksomhed i 

november 2015. 

I børnehaverne vil vi iværksætte: 

 De 10 understøttende sprogstrategier(sprogpakken.dk) 

 Rim og remser 

 Dialogisk læsning 

 Børnetilrettede samtaler, samt registrering af dem (fra 

oktober 2015) 

 I storbørnsgruppen vil vi arbejde med Hit med Lyden, men 

med håndtegn fra Hop ombord i ord og lyd. 

 Fra efterår 2015 skal der arbejdes med matematik. Der 

arbejdes med projekt: matematisk opmærksomhed i 

november 2015. 

 
 
 

http://www.handleplanforsprogogskriftsprog.com/
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Tegn 
 
 

 At det enkelte barn har et alderssvarende sprog (jf. 

sprogvurderingen) indenfor det produktive talesprog, det 

receptive talesprog, de lydlige kompetencer og de 

kommunikative kompetencer.  

 At det enkelte barn har en fortsat positiv sproglig udvikling. 

 At barnet viser interesse og motivation for at deltage og være 

aktiv i de sproglige tiltag ud fra de pædagogiske læreplaner. 

 At det enkelte barn ved eget initiativ eller invitation deltager 

sprogligt i fællesskaber på gruppen/fælles i huset. 

 At børnene spontant bruger sange og rim og remser. 

 At barnet øver sig i skriveleg og i at skrive bogstaver. 

 At det enkelte barn udtrykker viden om og interesse for tal, 

geometri og mængder. 
 

 

Dokumentation og 
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.  

 Skema om børnetilrettede samtaler 

 Sproghandleplaner 

 Evt. TRAS 

 Månedsplan og årshjul 

 Stuepersonalet skal brug ”Alle Med”(hver halv år) til at 

evaluere på det enkle barns udvikling og SMTTE til at 

evaluere på vores læreplaner.  
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Den generelle indsats 

Vestbyens generelle sprogindsats tager udgangspunkt i de understøttende sprogstrategier. 

Vores mål er: 

 Alle grupper arbejder med børnenes ordforråd gennem dialogisk læsning og fokusord, der knytter an 

til det valgte tema gruppen arbejde med. 

 Alle medarbejdere arbejder systematisk med børnerettede samtaler. 

 Alle børn får udvidet deres ordforråd. 

 Alle børn får udvidet deres lydelige kompetencer. 

 Alle børn får erfaring med tal, mængder og geometri. 
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Nedenstående tiltag skal kendetegne vores sproglige hverdagspraksis.  

Tiltag:  

Her er der taget udgangspunkt i de 10 sprogstrategier. Alle medarbejdere i Vestbyen er introduceret af 
sprogvejlederen i de sproglige hverdagsstrategier  

 Taler tydeligt. dvs. udtaler alle ord tydeligt og bruger grammatikken rigtigt, fx gentager det rigtige, hvis 

barnet siger: ”Vil du tage vante på mig” gentages ”Jeg vil gerne give dig vanten på”, hvis barnet siger: 

”Jeg har blod” gentages ”Ja, du bløder”. Husk også at bruge udsagnsordene, (de ord du sætter at foran). 

 Ikke retter barnets udtale eller sætningsopbygning, men i stedet eftersiger det rigtige ord eller den 

rigtige sætning. 

 Leger med sproget. Dvs. bruger rim, remser og drilleord (homonymer) når det er muligt. Rim og remser 

må gerne være understøttet af bevæglser. Drilleord (homonymer) er fx sukker, der både er noget man 

kan spise og noget man kan gøre. Andre homonymer er blad, får, pære m.fl. Du kan sætte andre 

bogstaver ind i barnets navn og rime på barnets navn. Du kan lave nye ord fx handsker og vanter kan 

bliver til ”vansker”. Du kan lege med betydningen af ord fx en regnorm kunne være en vandslange. Du 

kan arbejde med sammensatte ord fx saftevand der er sammensat af safte og vand.  

 Bruger ord som barnet ikke kender. Ord barnet ikke kender, skal visualiseres, dramatiseres eller 

konkretiseres – eller forklares med et ord barnet kender og bruges i en sammenhæng. 

 Inddrager barnet i mange ”børnerettede samtaler” (dialoger) igennem hele dagen, dvs. snakker med 

barnet om morgenen, i aktiviteter, i garderoben, på badeværelset, ved måltider, på legepladsen osv., 

HUSK: Barnet gives meget taletid. Som hovedregel tilstræbes 5 turtagninger pr. samtale. Tommelfinger 

reglen er, at et barns (0-6 års område) sætning skal bestå af den dobbelte alder plus 1 fx hvis man er 3 

år skal sætningen være på 7 stavelser. Giv barnet tid til at svare og lån barnet ord. Følger barnets 

interesse i samtalen, stiller mange spørgsmål og bruger åbne spørgsmål: ”Hvordan, hvad, hvornår, 

hvorhen….” Vær opmærksom på andre børn, der kan tager over i samtalen eller svare for barnet.  

 Benytter en tilgang til pædagogikken, hvor barnet har mulighed for at se, røre, gøre og høre.  

 Inddrager barnet i alle dagens aktiviteter – forberedelse, borddækning, oprydning mv. Italesætter de 

fælles handlinger og forventningerne til barnet. Bruger mange synonymer og mellemfrekvente ord. 

 Sørger for at barnet har let adgang til bøger og tegneredskaber. Dvs. snakker om det I tegner og 

skriver og stimulerer barnets interesse for at skrive- og læse. Bidrager til at grupperummene indeholder 

tal, bogstaver og andre sprogstimulerende muligheder. 

http://www.handleplanforsprogogskriftsprog.com/#!ordforklaringer/c1t77/Børnerettede samtaler og 10/c1y9y
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  Dialogisk Læsning.  Metoden beskrives i Læseleg og læseleg mini som findes på www.Læseleg.dk 

(brugernavn og adgang fås hos sprogansvarlig eller sprogvejleder) materialet findes også i papirudgave 

spørg sprogvejleder og sprogansvarlig hvor det er i jeres hus. 

 

www.sprogpakken.dk  har en udgave som forældrene med fordel kan bruge hjemme. 

 Spiller mange spil med barnet fx: Billedlotteri, vendespil og puslespil og snakker om billederne. Det 

styrker barnets arbejdshukommelse, turtagning og koncentration. 

 Synger som en del af hverdagsrutinerne: Sang, sanglege, rim og remser.  

 Bruger et rigt og nuanceret sprog. Dvs. bruger mange mellemfrekvente ord og synonymer, antonymer 

(modsætninger fx flere/færre, stor/lille, varm/kold), forholdsord, former (fx geometriske former) og farver. 

Der er ingen grund til at simplificere sproget for barnets skyld. 

Højfrekvente ord Mellemfrekvente ord Lavfrekevente ord 
Er de nemme ord, som hyppigt 

forekommer i dagligdagen 

såsom stol, synge, glad mv. 

Børn tilegner sig disse ord i de 

daglige samtaler og i nærværet 

med voksne og andre børn. 

 

 

 

 

 

Er de ord, som indgår naturligt 

i kompetente sprogbrugeres 

ordkendskab fx udmattet, 

forbløffet og kærligt. Denne 

type ord nuancerer en 

sammenhæng. Det er muligt at 

forklare betydningen af 

mellemfrekvente ord med ord 

børnene kender. Disse ord er 

særdeles velegnet til fokusord 

og dialogisk læsning.  

Er de ord, som udelukkende 

bruges af specifikke 

faggrupper så som espalier, 

regredierer mv. Det er ord 

børnene ofte først stifter 

kendskab til i skolen i 

fagspecifikke fag. 

Kilde: Lisbeth Gleerup. 

http://www.læseleg.dk/
http://www.sprogpakken.dk/
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Tegn: 
 

 At alle børn deltager i børnerettede samtaler dagligt, hvor det tilstræbes at der er 5-7 turtagninger 

 Personalet anvender de 10 understøttende sprogstrategier i hverdagen. 

 Alle børn deltager i forløb med sprogfremmende tiltag. 

 At det enkelte barn har et alderssvarende sprog (jf. sprogvurderingen) indenfor det produktive 

talesprog, det receptive talesprog, de lydlige kompetencer og de kommunikative kompetencer.  

 At det enkelte barn har en fortsat positiv sproglig udvikling. 

 At barnet viser interesse og motivation for at deltage og være aktiv i de sproglige tiltag ud fra de 

pædagogiske læreplaner. 

 At det enkelte barn ved eget initiativ eller invitation deltager sprogligt i fællesskaber på gruppen/fælles 

i huset. 

 At børnene spontant bruger sange og rim og remser. 

 Børnehavebørnene kan rime på minimum eget navn. 

 At børnehavebarnet øver sig i skriveleg og i at skrive bogstaver. 

 Børnehavebørnene genkender bogstaver og bogstavlyde. 

 At det enkelte barn udtrykker viden om og interesse for tal, geometri og mængder. 

 

 

Evaluering: 

 Sprogvurdering 

 Månedsplan, årshjul 

 SMTTE 

 Alle Med 

 Skema til børnerettede samtaler 

 Praksisfortællinger fra personale og forældre 
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Systematik ifh. til børnesamtaler 

En børnerettet samtale er en samtale hvor barnet: 

Inddrages i dialoger med personalet igennem hele dagen. Som hovedregel tilstræbes 5 turtagninger pr. 
samtale. Tommelfinger reglen er, at et barns (0-6 års område) sætning skal bestå af den dobbelte alder plus 1. 
Hvis barnet er 3 år, skal svaret bestå af 7 stavelser. 

Barnet gives tid til at svare(barnets reaktions tid kan være op til 20 sekunder) og vi låner gerne barnet ord. I 
samtalen følges barnets interesse og vi bruger åbne spørgsmål: Hvordan, Hvad, Hvornår, Hvorhen….. Vær 
opmærksom på børn der gerne vil hjælpe til og tage over i samtalen eller svarer for barnet.  

Børnerettede samtaler kan finde sted alle steder igennem hele dagen fx om morgenen, i aktiviteter, i 
garderoben, på badeværelset, ved måltider, på legepladsen osv., 

I vuggestuen tæller pludren, gestik og mimik også med som turtagning. 

Vi tilstræber 3-5 børnerettede samtaler med alle børn hver dag. Der er mange dilemmaer indbygget: 
afbrydelser, deltagelse fra de andre børn, forstyrrelser, konflikter, mv. 

 
Skemaet kan bruges til at få en pejling på, om vi er opmærksomme på alle børn i gruppen. Skemaet skal 
bruges 2 gange årligt af tre uger. Skemaet findes på http://www.handleplanforsprogogskriftsprog.com under 
viden og værktøjer under evalueringsskemaer. Eller i papirform hos sprogvejleder og sprogansvarlig. 
 
Primær 
ansvarlig 

Barnet Mandag Samtalen 
foregik 

Tirsdag Samtalen 
foregik 

Onsdag Samtalen 
foregik 

Torsdag Samtalen 
foregik 

Fredag Samtalen 
foregik 

            

            

            

            

 

http://www.handleplanforsprogogskriftsprog.com/
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Systematik ifh. til Dialogisk Læsning/ Læseleg og 
LæselegMini 

 
 
Skabelon til læselegsgrupper: 

Medarbejder: Børn: Hvornår: Titel på bog: 
 
 

 
 

 
 

 
 

Periode:  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Stuepersonalet er ansvarlig for at alle børn over 2år deltager i Dialogisklæsning, vi bruger materialet fra 
Læseleg og Læseleg Mini. Spørg sprogvejleder og sprogansvarlig hvor materialet findes og bruges.  
Skabelonen findes på G-drevet under sprog og sprogarbejde. 
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Den fokuserende/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 
 
 

 

 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. 
 

Dokumentation og 
evaluering 
 

 Stuepersonalet undersøger børnenes sproglige udvikling og 
progression, gennem iagttagelser i hverdagen, ”Alle med”, og 
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.  
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Sprogvejledernes og sprogansvarliges 
opgaver: 

 

 Introduktion til personalet efter behov i børnerettede samtaler, dialogisk læsning, sprogvurderinger, 
skriftsprog med mere.  

 Vejleder kollegaer i hverdagen efter behov. 

 Deltager i teammøder/stuemøder med undervisning oplæg, temaer er fælles for børnehave og 
vuggestue og er lagt i årshjulet. 

 

 Vejledning af studerende 2 gange om året af den afdelingsansvarlige.  
 

 Kvartalsmøder med ledelsen. 
 

 Deltager i kommunale netværk for sprogvejleder.  
 

 Vejleder i sprogvurdering og udarbejdelse af handleplaner i børnehaverne.  

 Laver en overordnet analyse af sprogvurderingerne sammen med ledelsen og forslår indsatser og 
mål. 

 

 Sparring på sproglige mål for det enkelte barn ud fra resultater af sprogvurderingen og observationer 
efter behov. 
 
 
 

Relevante hjemmesider  

www.handleplanforsprogogskriftsprog.com 
www.Læseleg.dk Brugernavn og password, fås hos sprogvejleder og sprogansvarlige. 
www.sprogpakken.dk 
http://www.ltk.dk/sprog-er-en-gave om sprogstimulering 
https://vimeo.com/104697597 om at arbejde med skriftsprog 
www.matcen.dk  
www.tegntiltale.dk 
www.motorikogsprog.dk 
 

 

http://www.handleplanforsprogogskriftsprog.com/
http://www.læseleg.dk/
http://www.sprogpakken.dk/
http://www.ltk.dk/sprog-er-en-gave
https://vimeo.com/104697597
http://www.matcen.dk/
http://www.tegntiltale.dk/
http://www.motorikogsprog.dk/
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Overblik over Sprogvurderinger  

Alle børn sprogvurderes når de er 3,3 år(-+ 1 måned) i børnehaven og den måned 
børnene fylder 5 år (+- 1 måned). 
 

Januar Februar Marts April Maj  Juni 
 3 år 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 år 

 
3 år 

 
3 år 

 
3 år 

 
3 år 

 

5 år 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 år 

 
5 år 

 
5 år 

 
5 år 

 
5 år 

 

Juli August September Oktober November December 
3 år 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 år 

 
3 år 

 
3 år 

 
3 år 

 
3 år 

 

5 år 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 år 

 
5 år 

 
5 år 

 
5 år 

 
5 år 

 

 


