
1 
 

 

Målskema  

 

 Ordkendskab  
 

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

Kontinuitet 
 
 
At alle aktører (børn, elever, 
forældre, ledelse og 
pædagogisk personale) 
oplever sammenhæng og 
kontinuitet i arbejdet med 
sprog og skriftsprog i og 
mellem de forskellige 
dagtilbud og skoleformer 
 

Kompetenceanvendelse  
 
 
At alle pædagoger og lærere har 
den fornødne viden til at 
tilrettelægge differentierede 
læringssituationer på baggrund 
af børnenes/elevernes sproglige 
og skriftsproglige 
forudsætninger samt at alle 
vejledere har den fornødne 
viden til at rådgive og vejlede 
det pædagogiske personale 
omkring dette  

Dagtilbud 
tegn 

Børn og forældre 
Børnene arbejder sys–
tematisk med tilegnelse 
af fokusord inden for 
alle seks 
læreplanstemaer 
 
Børnene får læst højt 
flere gange ugentligt og 
arbejder systematisk 
med dialogisk læsning 
 
Børnene anvender de 
fokusord, som de har 
tilegnet sig i forbindelse 
med arbejdet med de 
seks læreplanstemaer 
 
Børnene deltager i  ak- 
tiviteter, hvor 
genstande og 
handlinger benævnes 
 
Resultaterne af 
sprogvurderingen i 
ordkendskab øges år for 
år 
 
Forældrene informeres 

Børn og forældre 
Børnene genkender de 
metoder, hvormed der 
løbende arbejdes med sprog 
og skriftsprog i dagtilbud, 
førskoleordning og skole 
samt i overgangene mellem 
disse 
 
Børnenes sproglige 
kompetencer fortsætter 
med at udvikle sig, også i 
overgangene mellem 
dagtilbud, førskoleordning 
og skole  
 
Forældre informeres 
løbende om det 
pædagogiske arbejde med 
sprog og skriftsprog 
 
Forældre udtrykker, at de 
føler sig velorienterede og 
trygge ved det 
sprogpædagogiske arbejde i 
dagtilbuddet og ved 
overgangen mellem 
dagtilbud og ved 
overgangen til skole 

Børn 
Alle børn er aktive i det 
sproglige arbejde med afsæt i 
deres sproglige forudsætninger 
 
Pædagogisk personale 
Pædagogerne arbejder 
systematisk med børnenes 
sproglige udvikling gennem de 6 
læreplanstemaer og målstyrer 
arbejdet på baggrund af 
resultatet af det enkelte barns 
sprogvurdering og dets 
nærmeste udviklingszone 
 
Personalet opstiller mål for det 
sproglige arbejde og stilladserer 
det enkelte barn på vej mod 
målet 
 
Personalet vurderer løbende 
den differentierede 
sprogindsats 
 
Personalet udtrykker, at de har 
den fornødne viden om 
differentieret sprogarbejde, og 
at de bruger denne viden, når 
de planlægger, udfører og 
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jævnligt om det 
pædagogiske arbejde 
med ordkendskab og 
får redskaber til, 
hvorledes de kan 
understøtte udviklingen 
derhjemme 
 
Pædagogisk personale 
Mål og beskrivelse af 
indsats i forhold til 
børnenes tilegnelse af 
ord fremgår af 
dagtilbuddets 
pædagogiske læreplan 
 
Gennem nærvær og 
kommunikation 
arbejder personalet 
aktivt og systematisk 
med at udvikle barnets 
ordkendskab med afsæt 
i det enkelte barns 
nærmeste 
udviklingszone 
 
Alt personale 
understøtter børnenes 
uformelle tilegnelse af 
ord i løbet af dagen 
 
Alle pædagoger sætter 
mål for børnenes 
tilegnelse af ord og 
evaluerer deres udbytte 
løbende 
 
Sprogvejlederen 
Sprogvejlederen 
understøtter 
personalets indsats 
omkring ordkendskab 
gennem vejledning, 
rådgivning og konkrete 
tiltag 
 
Ledelsen 
Ledelsen skaber 
rammer for, at 

 
Pædagogisk personale 
Af skole og dagtilbuds 
handleplaner for sprog og 
skriftsprog fremgår det, 
hvorledes skole og dagtilbud 
samarbejder om udvikling af 
sprog og skriftsprog.  
 
Skole og dagtilbud er 
løbende i fælles dialog om 
metoder og struktur på 
arbejdet med sprog og 
skriftsprog  
 
3- og 5-års vurderingen 
indgår som et fast element 
ved forældresamtaler og ved 
overleveringsmøder i 
forbindelse med skolestart  
 
Ledelsen 
Ledelsen af dagtilbud og 
skole samarbejder med 
hinanden og inddrager 
sprog- og læsevejledere for 
at tilvejebringe en 
sammenhængende 
sprogpædagogisk indsats i 
distriktet 
 
 
 
  

evaluerer det differentierede 
sprogarbejde  
 
Sprogvejleder 
Sprogvejlederen engagerer, 
støtter og deler sin viden med 
øvrigt personale med henblik 
på, at alt pædagogisk personale 
er i stand til at planlægge, 
gennemføre og evaluere 
differentieret sprogligt arbejde  
 
Sprogvejlederen arbejder 
systematisk med personalets 
kompetenceudvikling ved at:  

 afholde oplæg, 
workshops, temadage 
mv.  for det øvrige 
personale med fokus på 
videndeling 

 vejlede det enkelte 
team (stuepædagoger) i 
forhold til den konkrete 
praksis 

 give mulighed for ad 
hoc sparring 

 
Sprogvejlederen indgår i 
aktionslæringsforløb i 
samarbejde med personalet, fx 
som observatør, underviser og 
vejleder 
 
Sprogvejlederen vejleder i 
forhold til opfølgningen på 
evalueringsresultater, herunder 
sprogvurderingen,  og 
udarbejdelsen af individuelle 
handleplaner  
 
Sprogvejlederen deltager i 
faglige netværksmøder, 
relevante konferencer mv.  
 
Sprogvejlederen udtrykker, at 
hun har den fornødne viden om 
differentieret sprogarbejde til at 
rådgive og vejlede det øvrige 
personale 
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sprogvejlederens 
særlige viden bringes i 
spil og udnyttes i 
forhold til det 
systematiske arbejde 
med ordkendskab 
indenfor alle seks 
læreplanstemaer  
 

         
 
Ledelsen 
Ledelsen sikrer en kultur for 
videndeling og 
kompetenceudvikling indenfor 
sprogområdet med særlig fokus 
på at bringe sprogvejlederens 
kompetencer i spil i planlægning 
af differentierede læringsforløb 
 
Ledelsen sikrer: 

 rammesætning af 
vejlederens opgaver i 
form af en 
funktionsbeskrivelse 

 legalisering af 
vejlederens arbejde i 
forhold til det øvrige 
personale 
 

 
  
 

Skole tegn Elever 
Eleverne arbejder 
systematisk med 
tilegnelse af ord i alle 
fag 
 
Eleverne får læst op 
og/eller læser 
selvstændigt hver dag  
 
Eleverne anvender de 
ord, som de har tilegnet 
sig gennem lærerens 
direkte undervisning i 
fokusord 
 
Eleverne anvender de 
ordtilegnelsesstrategier, 
som de har tilegnet sig 
gennem lærerens 
direkte undervisning i 
morfemer og kontekst  
 
Eleverne udvikler deres 
ordbevidsthed gennem 

Elever og forældre 
Eleverne genkender de 
undervisnings- og 
evalueringsmetoder, 
hvormed der løbende 
arbejdes med sprog og 
skriftsprog 
 
Forældre informeres 
løbende om arbejdet med 
sprog og skriftsprog 
 
 
Pædagogisk personale 
Af distriktsplanen for 
læsning og skrivning fremgår 
det, hvorledes skole og 
dagtilbud samarbejder om 
udvikling af sprog og 
skriftsprog.  
 
Skole og dagtilbud er 
løbende i fælles dialog om 
metoder og struktur på 
arbejdet med sprog og 

Elever 
Alle børn er aktive i det 
sproglige arbejde med afsæt i 
deres sproglige forudsætninger 
 
Eleverne er bevidste om den 
sproglige og skriftsproglige 
målsætning, som knytter sig til 
et undervisningsforløb.  
 
Eleverne er bevidste om egen 
progression i deres sproglige og 
skriftsproglige udvikling (fx i 
form af før- og efterevaluering).  
 
Pædagogisk personale 
Alle lærere arbejder systematisk 
med målstyring og evaluering af 
elevernes sproglige og 
skriftsproglige udvikling med 
afsæt i den enkelte elevs sprog- 
og skriftsproglige 
forudsætninger. Hvordan 
fremgår direkte af den enkelte 
elevs elevplan.  
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lærerens direkte og 
indirekte fokus på dette 
 
Eleverne er bevidste 
om, at deres egen 
progression øges via 
løbende vurdering af 
ordkendskab 
 
Resultaterne af 
sprogvurderingen i 
ordkendskab øges år for 
år 
 
Resultaterne af de 
nationale test i læsning 
på profilområdet 
sprogforståelse øges år 
for år 
Pædagogisk personale 
Mål og beskrivelse af 
indsats i forhold til 
elevernes tilegnelse af 
ord i alle fag fremgår af 
teamets årsplan og den 
enkelte elevs elevplan 
 
Alle lærere og 
pædagoger sætter mål 
for elevernes tilegnelse 
af ord i forbindelse med 
planlægningen af 
undervisningsforløb og 
evaluerer deres udbytte 
løbende 
 
Alle lærere og 
pædagoger 
understøtter elevernes 
uformelle tilegnelse af 
ord i løbet af 
skoledagen 
 
Ressourcepersoner 
Læringscentret 
understøtter lærere og 
pædagogers indsats 
omkring ordkendskab 
gennem vejledning, 

skriftsprog  
 
5-års vurderingen indgår 
som et fast element på 
overgangsmøder i 
forbindelse med skolestart.  
 
Sprogvurderinger og 
nationale tests indgår som 
faste elementer ved skole-
hjem-samtaler 
 
Ledelsen 
Ledelsen af dagtilbud og 
skole samarbejder med 
hinanden og inddrager 
sprog- og læsevejledere for 
at tilvejebringe en 
sammenhængende 
sprogpædagogisk indsats i 
distriktet 
 
 
 
 

 
Alle lærere og pædagoger tager 
højde for elevernes sproglige - 
og skriftsproglige 
forudsætninger i stilladseringen 
af den enkelte elev  
 
Personalet udtrykker, at de har 
den fornødne viden om 
differentieret sprogarbejde, og 
at de bruger denne viden, når 
de planlægger, udfører og 
evaluerer det differentierede 
sprogarbejde 
 
Ressourcepersoner  
Skolens ressourcepersoner 
engagerer, støtter og deler 
deres viden med øvrigt 
pædagogisk personale for at 
kvalificere deres arbejde med at 
planlægge, gennemføre og 
evaluere differentieret sprogligt 
arbejde. 
 
Læsevejlederen arbejder 
systematisk med personalets 
kompetenceudvikling ved at:  

 afholde oplæg, 
workshops, temadage 
mv. for det øvrige 
personale med fokus på 
videndeling 

 vejlede det enkelte 
team/fagudvalg i 
forhold til den konkrete 
praksis 

 give mulighed for ad 
hoc sparring 

 
Læsevejlederen indgår i 
aktionslæringsforløb i 
samarbejde med personalet, fx 
som observatør, underviser og 
vejleder 
 
Læsevejlederen vejleder i 
forhold til opfølgningen på 
evalueringsresultater, herunder 
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rådgivning og konkrete 
tiltag 
 
Elevernes tilegnelse af  
ord er et fast punkt i 
samarbejdet mellem 
teamet og 
læsevejlederen 
 
Ledelsen 
Ledelsen skaber i 
samarbejde med 
læsevejlederen rammer 
for, at skolens lærere og 
pædagoger får udbytte 
af læsevejlederens 
særlige viden om 
ordkendskab i deres 
planlægning, 
gennemførelse og 
evaluering af 
undervisningsforløb 

sprogvurderingen og nationale 
tests i læsning,  og udarbejdelse 
af elevplaner  
 
Læsevejlederen deltager i 
faglige netværksmøder, 
relevante konferencer mv.  
 
Læsevejlederen udtrykker, at 
hun har den fornødne viden om 
differentieret læringssituationer 
til at rådgive og vejlede det 
øvrige personale 
 
Ledelsen 
Ledelsen sikrer en kultur for 
videndeling og 
kompetenceudviklingen 
indenfor sprogområdet med 
særlig fokus på at bringe 
læsevejlederens kompetencer i 
spil i planlægning af 
differentierede læringsforløb 
 
Ledelsen sikrer: 

 rammesætning af 
vejlederens opgaver i 
form af en 
funktionsbeskrivelse 

 legalisering af 
vejlederens arbejde i 
forhold til det øvrige 
personale 

 
 

Dagtilbud 
Redskaber 

 Redskaber 

 3- og 5-års 
vurderingen 

 Sproghandleplan for 
dagtilbud 

 Kommunal skabelon 
for 
distriktshandleplan 

 

Redskaber 

 3- og 5-års vurderingen 

 Sproghandleplan for 
dagtilbud 

 

Skole 
Redskaber 

 Redskaber  

 5-års sprogvurdering 

 0.klasse 
sprogvurdering 

 

Redskaber  

 Sprogvurderingen 
 

 Nationale tests 
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 Nationale tests i 
læsning 

 

 Kommunal skabelon 
for 
distriktshandleplan 

 

 Kommunal 
skabelon: ”Skolens 
handleplan for 
læsning og 
skrivning”  

 

 Skabelon: ”Skolens 
handleplan for læsning 
og skrivning”.  

 

Dagtilbud 
Opfølgning 

 Årlige samtaler med den kommunale sprogkonsulent med udgangspunkt i 
sprogvurderingerne, (pædagogiske læreplaner), dagtilbuddets sproghandleplan, 
distriktshandleplanen og generel sparring. 

 Netværksmøder for sprogvejledere med fokus på ny viden inden for 
sprogområdet,  
videndeling og kompetenceanvendelse (koordineres af den kommunale 
sprogkonsulent).  

 Årligt fællesnetværksmøde for sprogvejledere og læsevejledere.  

 Udarbejdelsen af pædagogiske læreplaner samt distriktshandleplanerne tager 
bl.a. udgangspunkt i sprogvurderingerne og de nationale tests, og det vurderes 
hvilke tiltag, det kalder på i skole og dagtilbud. 

 Surveys og fokusgruppeinterviews (med deltagelse af ledelse, pædagogisk 
personale og forældre fra dagtilbud og skole) som opfølgning på den overordnede 
målsætning i Sprogpolitisk Handleplan (koordineres af Tværgående Enhed for 
Læring). 
 

 

Skole 
Opfølgning 

 Årlige samtaler med den kommunale læsekonsulent med udgangspunkt i 
sprogvurderingen, de nationale tests i læsning, distriktshandleplanen, skolens 
handleplan for læsning og skrivning og generel sparring. 

 Netværksmøder for læsevejledere med fokus på ny viden inden for sprogområdet,  
videndeling og kompetenceanvendelse (koordineres af den kommunale 
læsekonsulent).  

 Årligt fællesnetværksmøde for sprogvejledere og læsevejledere. 

 Udarbejdelsen af skolens handleplan for læsning og skrivning samt 
distriktshandleplanerne tager bl.a. udgangspunkt i sprogvurderingerne og de 
nationale tests, og det vurderes hvilke tiltag, det kalder på i skole og dagtilbud. 

 Surveys og fokusgruppeinterviews (med deltagelse af ledelse, pædagogisk 
personale og forældre fra dagtilbud og skole) som opfølgning på den overordnede 
målsætning i Sprogpolitisk Handleplan (koordineres af Tværgående Enhed for 
Læring). 
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