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Dagtilbuddets handleplan for sprog og skriftsprog Daginstitution Gedved 
  

Dagtilbudslederen skal sikre, at der udarbejdes og implementeres en handleplan for sprog for hele dagtilbuddet. Handleplanen 

skal udmønte kommunale indsatsområder og således beskrive, hvilke tiltag man vil sætte i værk for at nå målene, hvilke tegn 

man forventer at se, samt hvordan man vil dokumentere og evaluere indsatsen. 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at de tegn, som dagtilbuddet ønsker at se som følge af indsatserne er tydelige, konkrete 

og målbare. 
 

Forskellen på Den overordnede, fælles sprogindsats i hele dagtilbuddet og Den generelle indsats: 

Den overordnede, fælles sprogindsats i hele dagtilbuddet 

I starten af 2015 skal dagtilbuddet også arbejde med kvalitetsaftaler på samme måde som skolen gør det. Et af resultatmålene i 

kvalitetsaftalen er læring, hvor sprogvurderingerne udgør resultatet. Med implementeringen af kvalitetsaftaler får dagtilbuddet 

behov for en overordnet målsætning inden for sprogarbejdet, der løber helt indtil næste kvalitetsaftale, og det er dette 

kvalitetsmål, der beskrives under den overordnede, fælles sprogindsats i hele dagtilbuddet. Her er det relevant at analysere egne 

sprograpporter fra Rambøll Sprog for at undersøge og udvælge et eller flere områder (fx børnenes lydlige kompetencer), hvor 

det er hensigtsmæssigt at sætte ind for at løfte resultatet.  

Den generelle indsats 

Under den generelle indsats beskrives de tiltag, der løbende sættes i værk i arbejdet med styrkelsen af alle børns sproglige 

udvikling. Vil man f.eks. lave et 6 måneders forløb med dialogisk læsning, beskrives denne indsats her. Det er op til det enkelte 

dagtilbud, hvorvidt man ønsker at beskrive alle dagtilbuddets generelle indsatser på en gang, eller om man løbende reviderer 

handleplanen, når et nyt tiltag iværksættes. Indsend gerne den reviderede plan til den kommunale sprogkonsulent, Nynne 

Thorup Horn ntho@horsens.dk. 
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Gør det helt fra starten klart, hvordan I vil dokumentere hele indsatsen og dens evaluering. 
  

Nedenstående skema er udarbejdet som en hjælp til at systematisere beskrivelsen, og spørgsmålene er dermed ikke 

nødvendigvis fyldestgørende, men vejledende. Især bør man være opmærksom på, at rollefordelingen i forhold til de enkelte 

opgaver beskrives tydeligt. Når handleplanen er færdig, sendes den til den kommunale sprogkonsulent, Nynne Thorup Horn 

ntho@horsens.dk senest den 1.april 2015. 
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Indsatsområder Tiltag Tegn Evaluering 

Hvad har vi fokus på? 
 

Hvilke overordnede, fælles tiltag sætter vi 
i værk for at nå målene og styrke 
indsatsen? 
Hvordan dokumenteres hele indsatsen? 
 

Hvilke synlige tegn ønsker vi at 
se som følge af vores tiltag? 
Hvornår forventer vi at se disse 
tegn? 
 

Hvordan og hvornår undersøger vi, 
hvor langt vi er i forhold til at nå 
målene og styrke indsatsområderne 
(effekt af tiltag)? 
 

Den overordnede, fælles 
sprogindsats i hele dagtilbuddet 
Gedved: 
Børnenes sproglige færdigheder skal 
forbedres ifh. til de opstillede mål i 
kvalitetsaftalen.  Dette måles via 
resultat af sprogvurderinger, som 
gennemføres, når barnet er 3,3 år og 
igen ved 5 år. Den samlede score for 
de 3 årige skal stige fra 54,5 til 67,5 og 
de 5 årige fra 48 til 56.  
Vi skal have særligt fokus på: 

 Ordkendskab 

 Historiefortælling.  

 Især drengene scorer lavt 

inden for disse to områder. 

 Lydlige kompetencer 

 

 

 At der i de enkelte teams SKAL 
arbejdes med fokus ord fx i form af 
ord, der relaterer til 
læreplanstemaet, ugens emne osv.  
 

 At det gøres tydeligt for alle 
aktører, hvilke ord der arbejdes 
med i det enkelte team. 

 Alle afdelinger arbejder med ”Hit 

med lyden”. 

 

 Alle afdelinger arbejder med 

dialogisk læsning. 

 

 Alle afdelinger arbejder med 

historiefortælling. 

 

 

 At det enkelte barn bliver 
nysgerrigt på, hvad ord 
betyder. 
 

 At de bliver spørgende 
omkring ords betydning. 

 

 At der i den daglige 
dialog ses og høres at nye 
ord anvendes. 

 Data fra sprogvurderinger. 

 Løbende anvendelse af data 

indsamling vha. matrix og 

gennem analysen af denne, 

anvendes rød-gul-grøn 

metoden så der skabes et 

overblik og registrering af om 

barnet flytter sig fra rød til gul 

til grøn. 

 At bilags rapporten fra 

sprogvurderingen analyseres 

og bruges som et aktiv for det 

enkelte barns fortsatte 

sprogudvikling. 

 Hvilke evalueringsformer ønsker vi 

at benytte, og hvordan 

dokumenterer vi resultatet? 

 Sprogvurderingen 

 Matrix 

 Iagttagelser 
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Hvem er ansvarlige for evalueringen? 

 Pædagogisk personale 

 Sprogvejleder 

 Ledelse  

 Hvordan inddrager vi forældre i 

evalueringen? 

 Den generelle information er 

gennem nyhedsbrev 

 Omkring det enkelte barn, 

sker det ved forældresamtaler 

Den generelle indsats 
 

 At der er en forbedret samlet 
score på det produktive sprog 
i sprogvurderingen. 

 

Hvad består indsatsen af? 

 At der arbejdes bevidst med 
begreberne lav. -, mellem. -, og 
højfrekvente ord. Det der skal 
arbejdes mest med i børnehaven 
er de mellemfrekvente ord og i 
vuggestuen vil det være de mellem 
og højfrekvente ord. (”Ordet rundt 
med Bjarne og Frida” af Lisbeth 
Glerup og Anders Bruhn 
Kristensen). 
 

 At der arbejdes med fokus ord i 
forhold til læreplanstema eller 
emne i teamet. 

 

 At alle arbejder aktivt med 
Børnerettede samtaler, med 
mindst 5 turtagninger og meget 

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

 At vi ser en forbedret 
scorer på den produktive 
del af sprogvurderingen 

 At det enkelte barn bliver 
nysgerrigt på, hvad ord 
betyder. 

 At de bliver spørgende 
omkring ords betydning. 

 At der i den daglige 
dialog ses og høres at nye 
ord anvendes. 

 Et andet synligt tegn skal 
være en betydelig større 
scorer ved kommende 
sprogvurderinger, målet 
er en progression på 

Hvordan og hvornår evaluerer vi 

elevernes kompetencer og 

progression i forhold til de opstillede 

mål? 

 Data fra sprogvurderinger. 

 Løbende anvendelse af data 

indsamling vha. matrix 

Hvilke evalueringsformer ønsker vi at 

benytte, og hvordan dokumenterer vi 

resultatet? 

 Sprogvurderingen 

 Matrix 
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taletid til den enkelte. 
 

 At alle gør brug af de 
”Understøttende sprogstrategier” i 
dialogen med barnet. 
(Sprogpakken) 
 

 At der leges med ord fx vrøvleord, 
snakke baglæns osv. 
 

 At der gøres brug af sekvenskort til 
arbejdet med historiefortælling. 
 

 At der arbejdes med sproget i de 
planlagte bevægelsesaktiviteter fx 
billedlotteri, rim og remser, løb 
med sproglige poster. 
 

Hit med lyden: 

Mål: at børnene skal tilegne sig viden om 

sprogets bogstaver og lyde. Samtidig giver 

det børnene mulighed for gennem leg at 

tilegne sig en begyndende viden om 

alfabetet, dets bogstaver og sproglyde. 

Derudover at åbne børnenes øjne og ører 

for, at sproget har en lydside og ikke kun 

en indholdsside, hvor ord betyder noget. 

Tiltag:  

Ved samling: 

 Præsentation af nye dyr fra Palle 

25 %. 
 
 

 
 

 Iagttagelser 

 Hvem er ansvarlige for evalueringen? 

 Pædagogisk personale 

 Sprogvejleder 

 Ledelse  

 Hvordan inddrager vi elever og 

forældre i evalueringen? 

 Den generelle information er 

gennem nyhedsbrev 

 Omkring det enkelte barn, 

sker det ved forældresamtaler 

Hvilke vurderinger og test, som 

afdækker børnenes sproglige 

kompetencer, indgår i dagtilbuddets 

evalueringsplan? 

 Sprogvurderinger 

 Trass 

 Ordforrådstesten  

Hvordan er proceduren for 
opfølgning på test, herunder 
vejledning fra sprogvejleder? 
 

 At sprogvejlederen deltager 
på teammøder 

 At sprogvejlederen giver 
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post (Inkl.  lyd, håndformen og 

bogstav. Det kan også være spil, 

som understøtter fokusord) 

 Syng sangene og leg med rimene 

 Snak om barnets egen lyd og 

tydeliggør ved billede af barnets 

egen dyr i garderoben. 

Inddrag i legen - hverdagen: 

 Bogstavjagt, gulvtæppet, 

højtlæsning, iPad. (Bogstavjagt på 

legepladsen – Indtænk kropslig 

læring) 

 Snak om dyrenes lyde, når I spiser 

 Hæng/placer bogstavkort, hvor 
børnene aktivt kan lege med dem 
 

Tiltag: 

 Talehøre konsulent Ane Markussen 

holder oplæg på p-møde den 21/4 

2015. Her vil hun fortælle om ”hit 

med lyden”, samt vise materiale. 

 Pædagogmøde den 8/5 og 

medhjælpermøde den 29/5: Her 

skal alle have læst vejledning. 

 Der indkøbes materiale til alle 

afdelinger. 

 Posten kommer rundt i 

afdelingerne hver anden fredag 

med breve fra ”Palle post” 

sparring til det pædagogiske 
personale, når et barn scorer 
lavt i et enkelt af 
sprogområderne i 
sprogvurderingen 
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Forventninger til personalet: ”Hit med 

lyden”  

 At der arbejdes aktivt med 

materialet – ugens bogstav. 

Afdelingerne bestemmer selv, 

hvilke bogstaver de vil arbejde 

med i den pågældende uge, samt 

organiseringen.  

 At App til ”Hit med lyden” også 

inddrages. 

 At I udsender nyhedsbrev til 

forældrene, hvor I beskriver 

hvordan I vil arbejde med 

metoden. Lone har lavet 

overordnet beskrivelse, som I kan 

bruge.  

 Vuggestuen inddrager 

materiale/metoden i det omfang 

det giver mening i forhold til 

aldersgruppen. 

Dialogisk læsning: 
Når dialogisk læsning skal bruges i en 

pædagogisk praksis, er det vigtigt at 

personalet har forberedt sig og er bevidst 

om, hvordan de bruger metoden. 
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Tiltag: 

 At børnene opdeles i mindre 
grupper ud fra sproglige 
kompetencer, samt at det 
sproglige materiale er afstemt 
efter børnenes udviklingsniveau. 
Hvis man bruger bogen: ”Aktive 
fortællinger, rim og remser, 
dialogisk oplæsning med børn” er 
der angivet, hvilket alderstrin 
historierne kan bruges til samt en 
lille anvisning til den aktuelle tekst. 

  Anden gang vælger man et eller to 
ord ud, hvor børnene skal være 
aktive eksempelvis æble og pære, 
og hvor børnene skal sige det 
manglende ord i fortællingen. 
Tredje gang kan man udvide med 
flere ord og uddybende spørgsmål. 
 
 

 
Hvad er tidsrammen for indsatsen? 
 

 Der startes op 01.05.2015– 
30.04.2016 

 
Hvilke børn indgår i indsatsen? 

 Det gør alle børn, der er en del af 
Daginstitutionen Gedved 

 
Hvem er ansvarlig for gennemførelsen af 
indsatsen? 

 Det pædagogiske personale 

 Sprogvejlederen 

 Ledelsen  
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I forhold til forældrene. 

 

 At forældrene ”klædes på”, til at 
understøtte deres barns 
sprogudvikling via Forældrefolder 
om børns sprogudvikling, der 
udleveres til 3 mdrs. samtalen. 

 At det er tydeligt for forældrene 
hvilket fokus ord der arbejdes med 
i teamet og sprogarbejdet 
generelt, så de dermed 
understøtte deres barns 
sprogudvikling 

 
 
 
 

Den fokuserede/særlige indsats Hvordan afdækker vi børnenes sproglige 
færdigheder, så børn med (risiko for) 
vanskeligheder sikres en hurtig og tidlig 
indsats? 
Måden vi i Daginstitution Gedved 
afdækker det enkelte barns sproglige 
færdigheder, er ved hjælp af 
sprogvurderings materiale fra Rambøll. 
Hvis det skønnes ud fra barnets scorer at 
der skal yderligere indsigt i barnets 
sproglige kompetencer bruges TRASS 
testen eller Ordforrådstest. 
 
 
 
 
 
 

Hvilke synlige tegn ønsker og 
forventer vi at se som følge af 
indsatsen? 
At det enkelte barn bliver 
undersøgende omkring sproget, 
ved at være spørgende og 
legende med sproget. 
 
 

 At vi ved en genvurdering 
ser tydelig progression i 
forhold til de opstillede 
mål i barnets handleplan. 

 At forældre aktivt 
deltager i arbejdet med 
barnets sprog ved at 
følge op på dagtilbuddets 
sproglige 

Hvordan undersøger vi barnets 
progression som følge af den 
fokuserede/særlige indsats, herunder 
hvilke redskaber/materialer bruger vi 
til den individuelle afdækning? 
 
Det enkelte barns progression i den 
sproglige udvikling skal understøttes 
gennem den faglige indsats der sker 
på baggrund af barnets 
sproghandleplan.  
TRASS testen og Ordforrådstesten. 
 
Hvordan bruger vi handleplanen i 
forhold til at beskrive og evaluere 
den fokuserede/særlige indsats? 
Den skal bruges som et aktivt redskab 
i teamet, formidles til forældre, så de 
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Når barnets sproglige færdigheder er 
afdækket, udarbejdes der en 
sproghandleplan, hvor der hentes 
inspiration på: 
 www.handleplanforsprogogskriftsprog.com  

til understøttelse af barnets fortsatte 
sproglige udvikling. 
 
Hvordan sikrer vi, at der skabes 
indholdsmæssig sammenhæng  
mellem den almene og den 
fokuserede/særlige indsats? 
 
Det gøres der ved, at det pædagogiske 
personale arbejder bevidst med børns 
sprogtilegnelse i hverdagen bla. 
Børnerettede samtaler, Dialogisk læsning 
og i hverdagsrutinerne. 
 
Hit med lyden: 
Den fokuserede og særlige indsats: 

 Små sproggrupper flere gange 

ugentligt 

 Der arbejdes intensiv med barnets 

specifikke fonologiske 

vanskeligheder. (Nedskrevet i 

handleplan) 

 Strukturere forløb med Pallepost – 

inddrage Ditte. 

 Der udvælges lege, hvor vi specifikt 

arbejder med barnets evne til at 

udtale barnets ”problem lyde” 

 Tæt samarbejde med forældrene 

og de får også anvisninger, som de 

tiltag/aktiviteter i 
hjemmet. 

 Desuden vil forældrene 
få gennemgået 
sproghandleplanen, hvor 
der er anvisninger til 
hvad forældrene han 
understøtte deres barns 
sprogudvikling. 

 
 

bliver en aktiv medspiller i forhold til 
deres barns sprogudvikling fx, ved at 
forældrene opfordres til at de 
derhjemme læser bogen for barnet 
der bruges til Dialogisk læsning. 
I arbejdet med handleplanen gives 
sparring fra sprogvejleder til det 
pædagogiske personale. 
Ledelsen laver opfølgning og 
evaluering på teammøder. 
 
Hvordan inddrager vi børn og 
forældre i evalueringen? 
At det enkelte barn kender deres 
sproglige læringsmål, formidlet ud fra 
NUZO. 
At forældrene inddrages i 
evalueringen på baggrund af de 
opstillede mål i sproghandleplaner. 
 
Hvordan inddrages børn og forældre i 
evalueringen af den 
fokuserede/særlige indsats? 
At det enkelte barn får sat ord på fx 
indholdet i historien, der er arbejdet 
med ved et forløb med Dialogisk 
læsning. 
Samt som skrevet tidligere. 
 
 

http://www.handleplanforsprogogskriftsprog.com/
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kan arbejde med hjemme. 

 Anvende BCB – screening til at 

måle effekten. 

Dialogisk læsning: 

Tiltag:  

At børnene opdeles i mindre grupper ud 

fra sproglige kompetencer, samt at det 

sproglige materiale er afstemt efter 

børnenes udviklingsniveau 

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

Hvordan arbejder vi med at udvikle 
børnenes ordkendskab i alle 
aldersgrupper? 
 

 At når der præsenteres nye ord for 
børnene, skal der arbejdes med en 
multimodal metode, en tredeling 
af det nye ord:  

1. ordet ses i en bog/ipad 
2. inddragelse af ordet i legen 
3. evt. se ordet i 

virkeligheden 

 at der barnet introduceres for 
overbegreber, underbegreber, 
synonymer og antonymer 

 at der arbejdes med 
mellemfrekvente ord i forløb med 
dialogisk læsning og i de 
Børnerettede samtaler. 

 
 
 
 

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

 At der ses en progression 
i institutionens 
kommende 
sprogvurderinger, på 
mindst 25 % indenfor den 
produktiv tale (ordforråd 
og historiefortælling). 
 

 At personale og forældre 
anvender de 10 
understøttende 
sprogstrategier i 
interaktionen med 
børnene i de 
børnerettede samtaler i 
hverdagen og specielt i 
spisegruppen. Så 
lydniveauet sænkes som 
følge af at det enkelte 
barn udvikler en 

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

 Der gøres brug af Matrix 
modellen i evalueringen af de 
børnerettede samtaler, hvor 
der en gang månedligt 
registreres hvor mange gange 
der er anvendt børnerettet 
samtale med det enkelte barn 
under måltidet. 

 
 
Ansvarlige for evalueringen. 
 

 Pædagogerne i hvert team er 
ansvarlige for at 
evalueringsskemaerne bliver 
udfyldt en gang månedligt i 
spisegruppen, men selve 
udfyldelsen af skemaerne kan 
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Hvordan samarbejder de forskellige 
aktører (personalet, vejlederne, ledelsen) 
omkring indsatsen? 

 Gennem oplæg 

 Vidensdeling 

 Opfølgning på teammøder 

 Opfølgning på sprogvurderinger og 
handleplaner 
 
 

 
Hvordan inddrages forældrene i 
indsatsen? 

 Forældrene inddrages i arbejdet 
med målene på baggrund af 
sprogvurderingsresultatet og evt. 
sproghandleplan 

 De introduceres for 
forældrefolderen til understøttelse 
af deres barns sprogudvikling 

forståelse af, at man 
venter på tur og ikke 
afbryder hinanden i 
samtalen. 

 

uddelegeres til alt pædagogisk 
personale. 

 

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 
 
Vi vil have fokus på ordforråds 
tilegnelsen hos børnene i Livstræet, 
da vi i resultatet af sprogvurderingen 
kan se et udviklingspotentiale. 

Hvad er vores fælles fokus i forhold til 
udviklingen af børn og elevers sprog og 
skriftsprog (fx fonologisk opmærksomhed, 
ordkendskab osv.)?  
 
At vi skaber en bevidsthed i 
personalegruppen, omkring arbejdet med 
begreberne lav. -, mellem. -, og 
højfrekvente ord (Beck, McKeowen & 
Kucan, 2008). 
.  
At sprogvejlederen holder oplæg om 
definitionen på de tre begreber på 
personalemødet den 28.04. 2015. 
 
At der løbende evalueres på 

Hvilke synlige tegn ønsker og 
forventer vi at se som følge af 
indsatsen? 
Tegnene skal være konkrete, 
tydelige og målbare. 
 
Børn: at der ses en højere scorer 
på den produktive del af 
sprogvurderingen når børnene 
sprogvurderes i 0 kl. 
 
Personalet: at personalet gør 
brug at MATRIX ifh. til 
registrering af de børnerettede 
samtaler. Der er en forventning 
om at der laves en registrering en 

Hvilke data indsamler vi i 
evalueringen af samarbejdet?  
 
 
Hvilke evalueringsformer ønsker vi at 
benytte, og hvordan dokumenterer vi 
resultatet? 
 
Hvem er ansvarlige for evalueringen? 
 
Se årshjul (bilag 1). 
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pædagogmøder og teammøder. Ud fra et 
fastlagt årshjul. 
 
Hvilke tiltag sikrer indholdsmæssig 
sammenhæng i sprogindsatsen i 
dagtilbud, SFO og skole? 
Hvilke overgangsaktiviteter mellem 
dagtilbud, SFO og børnehaveklasse 
arbejder vi med og hvordan? 

● Fælles aktiviteter for børn/elever 

Førskolebørn er på skolen to dage om 

ugen. Førskolebørn og eleverne i 0. kl. 

blandes i nye hold og modtager 

undervisning sammen. 

 

Hvordan organiserer vi det fortløbende 
samarbejde mellem dagtilbud, SFO og 
skole? 

● Overleveringsmøder 

● Skriftlig dokumentation om 

børnenes sproglige færdigheder 

● Videndeling mellem personalet, 

herunder formalisering af 

samarbejde med sprog- og 

læsevejleder 

● Ansvarsfordeling 

I dette samarbejde vil vi anvende 

årshjulet (bilag 2) 

gang om måneden i deres 
spisegruppe. 
 
Børn: løbende på de kommende 
sprogvurderinger. 
Personalet: at når målene bliver 
sat i værk, forventes det at 
arbejdet er en naturlig og 
prioriteret del i det pædagogiske 
arbejde i hverdagen. 

Kompetenceanvendelse 
At alle pædagoger og lærere har den 
fornødne viden til at tilrettelægge 
differentierede læringssituationer på 
baggrund af børnenes/elevernes 
sproglige og skriftsproglige 

Hvilke faglige områder/temaer vil vi 

kompetenceudvikle personalet indenfor? 

● Pædagogisk personale 

● Sprogvejledere 

● Andre ressourcepersoner 

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

 At personalet i daglig 
praksis anvender de 10 

Hvordan og hvornår evaluerer vi det 
pædagogiske personales og 
sprogvejleders kompetencer og 
progression? 

 Ledelsen deltager på 
teammøder, hvor der er fokus 
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forudsætninger samt at 
sprogvejlederen har den fornødne 
viden til at rådgive og vejlede det 
pædagogiske personale omkring 
dette 

  

Hvordan og hvornår tilrettelægger vi 

kompetenceudvikling for pædagoger i 

forhold til indsatsområdet? 

 Tema på personalemøde den 21/4. 

2015. Her får alle viden om 

metoden ”Hit med lyden” samt 

vores fokusområder 

historiefortælling og ordkendskab. 

 Vi har søgt ministeriet om midler 

til projekt om babytegn og 

Børnerettede samtaler. Hvis vi får 

tildelt midler er projektperiode fra 

1/9 2015-1/9 2016. 

  

 

 

understøttende 
sprogstrategier. 

 At personalet er bevidste 
om egen rolle i forhold til 
at udvikle praksis. Fokus 
på nærvær, Børnerettede 
samtaler og vores 
”Faglige standarter”. 

 
 

på sproghandleplaner. 

 Ledelsen laver opfølgning på 
sprogvurderinger. 

 Vi har løbende temaer om 
sprog på pædagogmøder, 
hvor fokus er på sproglige 
miljøer og personalets rolle. 
 

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

 At børnene score højere i 
sprogtest indenfor 
områderne: Ordforråd og 
historiefortælling. 

 
Hvem er ansvarlige for evalueringen? 
 
Ledelsen. Vi vil inddrage sprogvejleder 
og ”vores” tale - hørekonsulent.  
(evt. sprogkonsulent fra Horsens 
kommune.) 


