
Implementerings- og evalueringsplan 2014-2016 
 

“Handleplan for sprog og skriftsprog 0-18 år, Horsens Kommune” er gældende for to år, 

hvorefter den evalueres og revideres. Undervejs i perioden sættes der fokus på kvaliteten af 

implementering og grad af målopfyldelse gennem opfølgningssamtaler med ledelse og 

vejledere og på netværksmøder for vejlederne. 

  

Tidsperiode Opgave Ansvarlige 

18. november 2014 Fremlæggelse af handleplanen for sprog- og 

læsevejledere. 

Oplæg til udarbejdelse af lokale handleplaner 

gennemgås 

TEL 

1. december 2014 Handleplanen træder i kraft og ligger 

tilgængelig på 

www.handleplanforsprogogskriftsprog.com 

TEL 

1. december 2014 -  

1. april 2015 

Dagtilbud og skoler redigerer deres lokale 

handleplaner for sprog og skriftsprog 

Dagtilbud og 

skoler 

4. februar 2015 Netværksmøde for sprogvejlederne med fokus 

på redigering af lokale handleplaner 

TEL og 

dagtilbud 

17. marts 2015 Netværksmøde for læsevejlederne med fokus 

på redigering af lokale handleplaner 

TEL og skoler 

1. april 2015 Deadline for udarbejdelse af lokale 

handleplaner i dagtilbud og skole. 

Handleplanen formidles til TEL og 

offentliggøres på hjemmesiden 

Dagtilbud og 

skoler 

Forår 2015 Opfølgningssamtaler i det enkelte dagtilbud 

mellem ledelse, sprogvejleder og konsulent fra 

TEL. Fokus på implementering af 

handleplanen 

TEL og 

dagtilbud 

Forår 2015 Opfølgningssamtaler på den enkelte skole 

mellem ledelse, læsevejleder og konsulent fra 

TEL. Fokus på implementering af 

handleplanen. 

TEL og skoler 

Forår 2016 Opfølgningssamtaler i det enkelte dagtilbud 

mellem ledelse, sprogvejleder og konsulent fra 

TEL og 

dagtilbud 

http://www.handleplanforsprogogskriftsprog.com/


TEL. Fokus på implementering af 

handleplanen 

Forår 2016 Opfølgningssamtaler på den enkelte skole 

mellem ledelse, læsevejleder og konsulent fra 

TEL. Fokus på implementering af 

handleplanen 

TEL og skoler 

Juni 2016 Survey udsendes til ledelsen og vejlederne i 

dagtilbud og skoler med henblik på at evaluere 

kvaliteten af implementeringen af 

handleplanen i forhold til indsatsområderne. 

TEL, ledelse og 

vejledere i 

dagtilbud og 

skoler 

September 2016 På baggrund af resultater fra survey 

gennemføres et høringsmøde med ledelse og 

vejledere med henblik på at kvalificere 

resultaterne fra surveyet samt opsamle 

effektfulde tiltag 

TEL, ledelse og 

vejledere og 

dagtilbud og 

skole 

Oktober 2016 Evalueringsresumé udarbejdes og formidles TEL 

Oktober 2016 - 

december 2016 

Handleplanen redigeres på baggrund af 

resultater fra evalueringen 

TEL 

2. januar 2017 Den redigerede handleplan træder i kraft TEL 

 

 


