
 

 
Lokal handleplan for sprog og skriftsprog 

Navn på dagtilbud 
 
 

Den generelle indsats 
 

Organisatorisk mål for børnenes sprog  

 At resultaterne i sprogvurderingerne stiger år for år 
Indsats  

 Hvilke sprogfremmende metoder, redskaber og indsatser 
anvender vi til at styrke alle børns sprog? 
Undlad en længere beskrivelse af hver indsats 
 

 I hvilke dele af hverdagen anvender vi de forskellige 
strategier og indsatser?  
 

 Hvem er ansvarlige for gennemførelsen af indsatserne og 
for understøttelsen af strategierne? 
 

 Hvordan sikrer vi, at vi både styrker børnenes talesproglige 
og før-skriftlige udvikling? 
 
 

Tegn på læring  

 Hvilke tegn på læring vil vi se som følge af vores strategier 
og indsatser? 

o Tegn på læring blandt børnene 
o Tegn på læring blandt personalet 
o Tegn på læring i organisationen 

 Tegnene skal være konkrete, tydelige og målbare 
 

Opfølgning og 
evaluering 

 

 Hvordan evaluerer vi børnenes sproglige kompetencer og 
udvikling? 
 

 Hvordan følger vi op på vores brug af strategier og 
implementering af indsatser for at sikre gennemførelse og 
systematik? 
  

 Hvornår evaluerer vi børnenes sproglige kompetencer og 
effekten af vores strategier og indsatser? 

 

 Hvem er ansvarlige for evalueringen af børnenes sproglige 
udvikling samt den løbende opfølgning på brugen af 
strategier og implementering af indsatser? 

 

 



 

  Side 2 

 
Navn på dagtilbud 
 
 

Den særlige og fokuseret indsats 
 

Organisatorisk mål for børnenes sprog  

 At resultaterne i sprogvurderingerne stiger år for år 
Indsats  

 Hvad er vores beredskab for børn med behov for en særlig 
eller fokuseret indsats? 

o Handleplan 
o Indsats 
o Forældresamarbejde 

 Hvordan differentieres den særlige/fokuserede indsats, 
således at der tages højde for, om barnet har behov for en 
indsats i de talesproglige eller før-skriftlige kompetencer? 

 Hvordan sikrer vi, at børn med behov for en særlig eller 
fokuseret indsats understøttes og integreres i den generelle 
indsats? 
 

Tegn på læring  

 Hvilke tegn på læring vil vi se som følge af vores strategier 
og indsatser? 

o Tegn på læring blandt børnene 
o Tegn på læring blandt personalet 
o Tegn på læring blandt forældrene 
o Tegn på læring i organisationen 

 Tegnene skal være konkrete, tydelige og målbare 
 

Opfølgning og 
evaluering 

 

 Hvordan og hvor ofte evaluerer vi indsatsen og barnets 
progression? 

 Hvordan og hvor ofte følger vi op og justerer barnets 
handleplan? 

 Hvem er ansvarlige for evaluering af barnets progression og 
justering af indsats og handleplan? 

 
 
 
 
 
 
 



 

  Side 3 

Navn på dagtilbud 
 
 

Forældresamarbejde  
 

Organisatorisk mål for børnenes sprog  

 At resultaterne i sprogvurderingerne stiger år for år 
Indsats  

 Hvordan og hvornår inddrager vi forældrene i det generelle 
arbejde med børnenes sprog? 

 Hvordan og hvornår inddrager vi forældrene i arbejdet med 
sproget hos børn med behov for en særlig eller fokuseret 
indsats? 

 Hvad er vores strategi for inddragelsen af forældre til 
tosprogede børn? 

Tegn på læring  

 Hvilke tegn på læring vil vi se som følge af vores strategier 
og indsatser? 

o Tegn på læring blandt forældrene 
o Tegn på læring blandt børnene 
o Tegn på læring blandt personalet 
o Tegn på læring i organisationen 

 Tegnene skal være konkrete, tydelige og målbare 
 

Opfølgning og 
evaluering 

 

 Hvordan evaluerer vi forældrenes aktive deltagelse i 
arbejdet med børnenes sprog? 

 Hvordan evalueringen sammenhængen mellem indsatsen i 
dagtilbud og i hjemmet ved børn med behov for en særlig 
eller fokuseret indsats? 

 Hvordan evalueres og anvendes forældrespørgeskemaet i 
forbindelse med sprogvurderingen? 

 
 
 
 
 
 
 



 

  Side 4 

Navn på dagtilbud 
 
 

Kontinuitet og samarbejde:  
Overgange i dagtilbud samt 4-8 års perspektiv 
(Udarbejdes i samarbejde med distriktsskolen) 
 

Organisatorisk mål for børnenes sprog  

 At resultaterne i sprogvurderingerne stiger år for år 
Indsats  

 Hvilke metoder og indsatser sikrer indholdsmæssig 
sammenhæng i sprogindsatsen i overgangene i 
dagtilbuddet, fx fra vuggestue til børnehave? 

 Hvilke strategier og indsatser sikrer indholdsmæssig 
sammenhæng i sprogindsatsen i dagtilbud, førskoleforløb og 
skole? 

 Hvilke sprogfremmende overgangsaktiviteter mellem 
dagtilbud, førskoleforløb og indskoling arbejder vi med? 

 Hvordan organiserer vi samarbejdet mellem dagtilbud, 
førskoleforløb og skole? Herunder overleveringsmøder, brug 
af Hjernen & Hjertets overleveringsredskab, videndeling 
mellem sprog- og læsevejledere mv.  

 Hvordan udvikler vi samarbejde og indsatser med 
udgangspunkt i data på tværs af dagtilbud og skole i et 4-8 
års perspektiv? 
 

Tegn på læring  

 Hvilke tegn på læring vil vi se som følge af vores strategier 
og indsatser? 

o Tegn på læring blandt børn/elever 
o Tegn på læring blandt personalet 
o Tegn på læring i organisationen 

 Tegnene skal være konkrete, tydelige og målbare 
 

Opfølgning og 
evaluering 

 

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

 Hvilke data og evalueringsformer benytter vi, og hvordan 
dokumenterer og formidler vi resultatet? 

 Hvem er ansvarlige for evaluering? 
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Navn på dagtilbud 
 
 

Kompetenceudvikling af pædagogisk personale 
 

Organisatorisk mål for børnenes sprog  

 At resultaterne i sprogvurderingerne stiger år for år 
Indsats  

 Hvordan anvendes og udvikles sprogvejlederens 
kompetencer?  

 Hvordan og hvornår kompetenceudvikler sprogvejlederen 
det pædagogiske personale? 

 Hvilke sprogfaglige områder/temaer vil vi kompetenceudvikle 
personalet indenfor? 

 Hvornår inddrages TEfL? 

Tegn på læring  

 Hvilke tegn på læring vil vi se som følge af vores strategier 
og indsatser? 

o Tegn på læring blandt børnene 
o Tegn på læring blandt personalet 
o Tegn på læring blandt sprogvejlederne 
o Tegn på læring i organisationen 

 Tegnene skal være konkrete, tydelige og målbare 
 

Opfølgning og 
evaluering 

 

 Hvordan og hvornår evaluerer vi det pædagogiske personale 
og sprogvejledernes kompetencer og progression? 

 Hvem er ansvarlige for evalueringen? 

 
 


