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Lokal handleplan for sprog og skriftsprog 
 

 

 

 

  

 

 Dagtilbud Stensballe 
Legehuset 
 
 

Handleplan for sprog og skriftsprog - Den generelle indsats 

Organisatorisk mål for børnenes sprog  

 At resultaterne i sprogvurderingerne stiger år for år 

Indsats  
Der arbejdes systematisk med børnenes sprog, ordforråd, før-matematiske 
kompetencer og ihærdighed med udgangspunkt i de konkrete mål, som er opstillet i 
ugeskemaer, der hver gælder i en periode på to uger. I årshjulet opstilles de 40 
kalenderuger, hvor der arbejdes ud fra et ugeskema. Til hvert ugeskema udvælger 
personalet abstrakte og konkrete målord, der passer til læreplanstemaerne. 

o Vi arbejder indenfor rammerne fordybelse, fokus og udforskning 
o For at opnå målene på ugeskemaet anvender vi følgende 

strategier/redskaber i alle tre rammer: 
o De syv strategier fra Den gode samtale 
o De fem strategier fra Vi lærer nye ord 
o De seks strategier fra Læringsstigen 
o De fire strategier fra Ihærdighed 

 
Vi inddrager og samarbejder med forældrene via vores daglige dialog og årlige 
forældremøde. 
 

Tegn på læring  

 Børnene anvender og/eller forstår de målord for ordforrådet, som personalet 
har udvalgt på baggrund af læreplantemaerne 

 Børnene kan fastholde en samtale, eller en opmærksomhed på det samme 
emne i længere tid, og på sigt fortælle om egne oplevelser samt anvende 
principperne for turtagning 

 Børnene anvender og forstår de før-matematiske begreber, der er opstillet på 
ugeskemaet 

 Børnene får styrket deres hukommelse og kan fastholde en vedvarende 
opmærksomhed samt regulere egne følelser og udsætte deres behov 

 Alle børn deltager i 2 fordybelsesaktiviteter (samlinger), 1 fokussituation i en 
mindre gruppe og udforskningssituationer hver uge 

 Det pædagogiske personale anvender strategierne/redskaberne i fordybelse, 
fokus og udforskning 
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Opfølgning og evaluering  

 Alle teams modtager kollegabaserede video-observationer og feedback, hvor 
sprogvejlederen videofilmer og observerer teamets praksis, hvorefter hun 
giver feedback på baggrund af observationsskemaet, hvor alle de 
understøttende strategier/redskaber står beskrevet. Der opstilles et 
læringsmål for teamet efter hver gang. 

 Hvis vi vil evaluere, om vi lever op til ugedosen for rammerne fordybelse, 
fokus og udforskning, anvender vi refleksionsnoten hver 2. uge. Der følges op 
på refleksionsnoten ved teammødet 

 Hvis vi vil evaluere børnenes læring ud fra de opstillede tegn på læring, 
anvender vi et tilpasset kompetenceudviklingsskemaet hver 4. uge på 
udvalgte børn. Der følges op på skemaet ved teammødet 

 Vi sprogvurderer alle 3-årige, når de er 3:3. Ved børn der har en værdi under 
20 % i én af de 3 kategorier, udarbejdes der en individuel handleplan 
 
 

Daginstitution Stensballe 
Børnehaverne 
 
 

Handleplan for sprog og skriftsprog - Den generelle indsats 

Organisatorisk mål for børnenes sprog  

 At resultaterne i sprogvurderingerne stiger år for år 

Indsats  
Vi arbejder systematisk med de lydlige kompetencer, herunder rim og remser via 
materialet Hit med lyden 
 
Vi har fokus på sprogforståelsen og udvidelse af ordforrådet via: 

 Dialogisk oplæsning bl.a. ved at bruge materialet Læseleg 

 De fem strategier fra VLS – Vi lærer nye ord 

 Børnerettede samtaler/turtagning 
 
Fokus på at videreføre arbejdet med de før-matematiske begreber fra VLS 
 
Der er udarbejdet handleplan i hvert hus specifikt på baggrund af data fra 
sprogsamtalen 
 

Tegn på læring  

 Børnene siger bogstavernes lyde og eksperimenterer med lyde og 
sammensætningen af bogstaver 

 Børnene anvender og/eller forstår de fokusord for ordforrådet, som 
personalet har udvalgt på baggrund af læreplantemaerne (der er udvalgt fra 
dialogisk læsning) 

 Børnene kan fastholde en samtale, eller en opmærksomhed på det samme 
emne i længere tid, og på sigt fortælle om egne oplevelser samt tager 
initiativ til dialog 

 Børnene anvender og forstår de før-matematiske begreber (fx former, farver, 
tal)  

 Det pædagogiske personale anvender de fem strategier fra Vi lærer nye ord 
(Vi lærer sprog) 
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Navn på dagtilbud 
Dagtilbud Stensballe 
Børnehaverne 
 
 

Den særlige og fokuseret indsats 
 

Organisatorisk mål for børnenes sprog  

 At resultaterne i sprogvurderingerne stiger år for år 

Indsats  Der udarbejdes en individuel handleplan på alle børn med behov for en 
særlig eller fokuseret indsats under Fokuspunkter i Hjernen & Hjertet. Der 
oprettes altid Fokuspunkter/handleplan, når scoren i ét af områderne er 
under 20 %. Handleplanen udarbejdes af primærpædagogen i samarbejde 
med det øvrige team. Derudover oprettes Fokuspunkt/handleplan, hvis 
udtalen ikke er alderssvarende 

 Sprogvejlederen kan vejlede i udarbejdelse af handleplanen og opfølgning 
på denne 

 Forældrene inddrages i arbejdet med barnets handleplan, som også rummer 
tiltag for hjemmet, og der kan sendes materiale med hjem 

 Den særlige eller fokuserede indsats understøttes i den generelle 
sprogindsats på barnets stue, - bl.a. gennem Hit med lyden 

 Børn med behov for en særlig eller fokuseret indsats indgår flere gange 
dagligt i mindre børnefællesskaber med jævnaldrende sproglige 
rollemodeller, hvor det pædagogiske personale har særlig fokus på 
interaktionen med og understøttelsen af disse 

 Ved børn med behov for en særlig eller fokuseret indsats kan de indgå i 
kontinuerlige læringsaktiviteter afhængigt af, om der er tale om talesproglige 
eller før-skriftlige vanskeligheder, fx med udgangspunkt i fokusord, dialogisk 
læsning eller Hit med lyden 

 Det pædagogiske personale kan hente vejledning og sparring fra 
sprogvejlederen i, hvordan de bedst muligt understøtter barnets sprog i 
interaktioner og læringsaktiviteter 
 
 

Tegn på læring  Genvurderingen viser, at barnet rykker fra særlig eller fokuseret indsats til 
generel indsats  

 Personalet gør jævnligt brug af sprogvejlederens viden og kompetencer, - fx 
hjælp til udarbejdelse af handleplaner, men specielt med fokus på opfølgning 
af handleplaner og progression 

 Personalet har et øget fokus på barnet i hverdagens interaktioner og 
aktiviteter med brug af de passende understøttende sprogstrategier 

Opfølgning og evaluering  

 Alle teams optager video-observationer af hverdagsfrekvenser og analysere 
i fællesskab på et teammøde med fokus på sprog 

 Brug af div. registreringsskemaer i forhold til turtagning og øget 
ordforråd/fokusord 

 Vi sprogvurderer alle 3-årige, når de er 3:3. Ved børn der har en værdi 
under 20 % i én af de 3 kategorier, udarbejdes der en individuel handleplan 

 Vi sprogvurdere alle de 5 årige, den måned de fylder år. Ved børn, der har 
en værdi under 20% i en af de 3 kategorier, udarbejdes der individuel 
handleplan.  
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Opfølgning og evaluering  Senest efter 6 måneder foretages en genvurdering med 
sprogvurderingsmaterialet 

 Mindst hver 3. måned skal barnets handleplan evalueres og justeres ved et 
teammøde 

 Genvurderingen samt evalueringen/justeringen af handleplanen formidles til 
barnets forældre 

 Ledelsen og sprogvejledere sikrer, at den løbende opfølgning finder sted, og 
at sprogvejleder inddrages ved behov, når den forventede progression ikke 
finder sted 

 Sparringsrum med tale-, hørekonsulent og sprogvejledere fire gange årligt 

 
 
 
 
 

Navn på dagtilbud 
Dagtilbud Stensballe 
 
 

Forældresamarbejde  
 

Organisatorisk mål for børnenes sprog  

 At resultaterne i sprogvurderingerne stiger år for år 

Indsats  Arbejdet med børnenes sprog er et fast punkt på alle forældremøder, hvor 
der gives inspiration til arbejdet med sprog i hjemmet og vigtigheden af 
forældrenes indflydelse pointeres 

 Sprogfolder uddeles til alle nye børn 

 Forældrene inddrages aktivt i dagtilbuddets arbejde med sprog, fx med 
udgangspunkt i fokusord eller ugens sprogtip 

 Forældrenes rolle beskrives eksplicit i individuelle handleplaner 

 Forældre til tosprogede børn vejledes i, at sprogaktiviteter i hjemmet foregår 
på modersmål 
 

Tegn på læring  Øget struktur og systematik i forældresamarbejdet 

 Forældrene søger vejledning og inspiration ved personalet 

 Forældrene oplever et højt informationsniveau i forhold til deres barns 
sproglige udvikling 

 Børnene udviser genkendelighed til sprogarbejdet i dagtilbud og i hjemmet 

 Tosprogede børn udviser forståelse for sammenhængen mellem 
sprogarbejdet på modersmål i hjemmet og det dansksproglige arbejde i 
dagtilbuddet 
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Opfølgning og evaluering  Forældreafsnittet i de individuelle handleplaner evalueres og justeres 
løbende i samarbejde med forældrene 

 Ved tosprogede børn fokuseres der på spørgeskemaet til modersmål 
 
 

 
 
 
 
 

Navn på dagtilbud 
Dagtilbud Stensballe 
 
 

Kontinuitet: Overgange i dagtilbud samt 4-8-årsperspektiv 
 

Organisatorisk mål for børnenes sprog  

 At resultaterne i sprogvurderingerne stiger år for år 

Indsats  Børn, hvor der er bekymring om den sproglige udvikling overleveres 
mundtligt eller skriftligt i overgangen fra dagpleje/vuggestue til børnehave 

 Børn med behov for særlig eller fokuseret indsats overleveres skriftligt i 
overgangen mellem børnehave og skole via Fukuspunkter i Hjernen & 
Hjertet, og mundtligt på overleveringsmøder, hvor relevante medarbejdere, 
ledelse fra skole og dagtilbud samt forældrene deltager.                                               
Der indhentes forældresamtykke til overlevering.  

 Ved overlevering af tosprogede med behov for en særlig og fokuseret 
indsats følges ”Proceduren for tosprogede skolestartere” 

 I et årshjul fremgår de faste møder med skolen, hvor gennemgang af data 
og overlevering er på dagsordenen 

 Skolens læsevejledere og dagtilbudets sprogvejledere samarbejder og har 
fokus på børnenes progression, og at der ikke sker kompetencetab i 
overgangen mellem dagtilbud og skole 

Tegn på læring  Sprogvurderinger og aktive fokuspunkter/handleplaner overleveres via 
Hjernen og Hjertet ved alle børn med behov for en særlig eller fokuseret 
indsats 

 Ledelse og personalet planlægger overgangsaktiviteterne med baggrund i 
data fra de samlede resultater i 5-årsvurderingen i dagtilbuddet og i 
Kometperioden 

 Børnene viser genkendelighed til arbejdet med sprog i dagtilbud og skole 

 Sprogvurderingerne i børnehaveklassen og nationale test i læsning i 2. 
klasse viser progression i sammenligning med 5-årsvurderinger. Dvs. der 
sker ikke et kompetencetab i overgang fra dagtilbud til skole og fra 
børnehaveklasse til indskoling 

sbsyslauncher:KladdeRegistreringId=471183&ConServerName=SbsysDB1srv/sbsys&ConDatabaseName=SbsysNetDrift&ConDisplayName=Horsens%20Drift&sso=True
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Opfølgning og evaluering  Dagtilbud Stensballe og Stensballeskolen arbejder på at udvikle og 
kvalificere opfølgning og evaluering. Dette arbejde er endnu ikke 
færdigt, og vil derfor blive tilføjet senere. 
 

 Ved mødet med skolen i november gennemgår ledelse og vejledere data fra 
børnehaveklassevurderingen, og udviklingen fra 3- og 5-årsvurderingen hos 
børn med behov for en særlig eller fokuseret indsats analyseres. Den 
pædagogiske indsats justeres  

 Ved et årligt dataanalysemøde sammenholdes data fra 3-, 5- og 
børnehaveklassevurderinger med data fra nationale test i læsning i 2.klasse 
med henblik på at undersøge den enkelte børneårgangs udvikling i et 4-8-
årsperspektiv. Til dette anvendes dataanalysecirklen  

 Ved mødet med skolen i marts gennemgår ledelse og vejledere data fra 5-
årsvurderingen og planlægger i samarbejde med pædagoger fra børnehave 
og skole den indholdsmæssige røde tråd i førskoleforløbet på baggrund af 
data 

 I førskoleforløbet evalueres og justeres indsatsen for børn med behov for 
særlig eller fokuseret indsats 

 
 
 
 
 
 

Navn på dagtilbud 
 
 

Kompetenceudvikling af pædagogisk personale 
 

Organisatorisk mål for børnenes sprog  

 At resultaterne i sprogvurderingerne stiger år for år 

Indsats  Sprogvejlederen arbejder i overensstemmelse med ”Den faglige standard for 
sprogvejledere” 

 Dagtilbuddets sprogvejleder(e) vejleder kolleger, ledelse og forældre i 
sprogfremmende praksis af høj kvalitet  

 Sprogvejlederen understøtter, at personalet er klædt på til at foretage 
sprogvurderinger og udarbejde handleplaner 

 Sprogvejlederen kompetenceudvikler løbende det pædagogiske personale 
ved at indgå i den daglige praksis og agere rollemodel i forhold til brugen af 
sprogunderstøttende strategier og sprogfremmende aktiviteter 

 Ved behov vejleder sprogvejlederen i systematiske sprogfremmende 
tiltag/aktiviteter med udgangspunkt i de børn, der har behov for en særlig 
eller fokuseret indsats 

 Sprogvejlederen kan vejlede i udarbejdelse, gennemførelse og opfølgning af 
individuelle handleplaner 

 Sprogvejlederen udarbejder og justerer løbende dagtilbuddets lokale 
handleplan for sprog og skriftsprog i samarbejde med ledelse og evt. TEfL 

 Sprogvejlederen sikrer indholdsmæssig sammenhæng mellem den 
særlige/fokuserede indsats og den generelle indsats  

 Sprogvejlederen har et særligt ansvar for at formidle vigtigheden af arbejdet 
med barnets sprog til forældrene, fx ved forældremøder og -samtaler 

 Sprogvejlederen tager i samarbejde med ledelse kontakt til TEfL ved behov 
for yderligere understøttelse 

 Sprogvejlederen deltager i kommunens fastlagte netværksmøder for 
sprogvejledere 

sbsyslauncher:KladdeRegistreringId=457645&ConServerName=SbsysDB1srv/sbsys&ConDatabaseName=SbsysNetDrift&ConDisplayName=Horsens%20Drift&sso=True
sbsyslauncher:KladdeRegistreringId=457645&ConServerName=SbsysDB1srv/sbsys&ConDatabaseName=SbsysNetDrift&ConDisplayName=Horsens%20Drift&sso=True
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Tegn på læring  Der ses en progression i dagtilbuddets overordnede resultater af 
sprogvurderinger 

 Der ses en tydelig systematik i sprogarbejdet 

 Personalet anvender de sprogunderstøttende strategier i højere grad og 
planlægger kvalificerede sprogfremmende aktiviteter 

 Personalet opsøger vejledning hos sprogvejlederen 

 Sprogvejlederen er synlig i den daglige praksis, hvor hun fx kan agerer 
”mesterlærer” i sprogarbejdet 

Opfølgning og evaluering  Ledelsen følger op på teamets systematik og roller i sprogarbejdet ved 
teammøder 

 Sprogvejlederen kan ved behov følge op på personalets brug af 
sprogunderstøttende strategier via kollegabaseret videoobservation og 
feedback til teamet, og der kan opstilles nye læringsmål på baggrund af dette 

 Ledelsen og sprogvejlederne har et særligt ansvar for at sikre teamets 
evaluering og justering af individuelle handleplaner 

 
 

 

 


