
1 

Dagtilbuddets handleplan for sprog og skriftsprog 
  

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 



2 

man løbende reviderer handleplanen, når et nyt tiltag iværksættes. Indsend gerne den reviderede plan til den kommunale 

sprogkonsulent, Nynne Thorup Horn ntho@horsens.dk. 

 

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. 
  

Alle indsatsområder tager afsæt i barnets nærmeste udviklingszone. 
 

Indsatsområder Tiltag Tegn Evaluering 

 

Fælles sprogindsats for 

daginst. Midtby: 

 

  

 At vi løfter det generelle 

sproglige niveau i 

institutionen, og det er 

vores mål at husene ligger 

på min. 75 %. 

 At vi løfter børn i 

 

Vi vil have særlig fokus på 

det sproglige miljø i 

hverdagssituationer: 

 

Interaktion mellem 

pædagoger og børn med 

særlig fokus på 

Børnerettede samtaler der 

inddrager og engagere 

børnene. 

 

Vi vil se: 

 

 

 

At personalet fordeler 

sig, så der er mulighed 

for uforstyrrede 

voksen- barn 

interaktioner. 

 

 

I forhold til, produktivt 

sprog, receptivt sprog, 

lydlige kompetencer, 

hukommelse og 

skriftsprog vil vi 

evaluerer 2 gange årligt i 

juni og januar på 

progression, tiltag og 

tegn, med henblik på 

justeringer. 

mailto:ntho@horsens.dk
mailto:ntho@horsens.dk
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fokuseret og særlig indsats 

et niveau op. 

 
Børnenes sproglige 

færdigheder skal forbedres 

med nedenstående 

respektive procentsatser. 

(blå kasser) 

 

 
 

 

 

Personalet fordeler sig fysisk 

i løbet af hverdagen, så det 

understøtter ovenstående. 

 

I forhold til forældre: 

 

Vi formidler viden om 

sprogstimulering og 

udleverer brochure om 

hvilke sprogstrategier 

forældre kan benytte sig af, 

på opstartsmøde. 

Vi formidler løbende 

sprogtiltag i den 

pædagogiske hverdag via 

BørneIntra. 

 

 

At spise og garderobe 

stunder bevist bruges 

til inddragende 

samtaler mellem barn 

og voksen 

 

At børn og voksne ikke 

bryder ind og forstyrrer 

en samtale 

 

At det samlede resultat 

af sprogvurderingerne 

stiger. 

 

At forældrene tager 

ansvar og aktiv del i 

understøttelse af 

barnets sproglige 

udvikling 

 

Ledelsen er ansvarlig 

for at evalueringen 

finder sted.   

 

Sprogvejlederne er 

ansvarlige for at 

udskrive rapporterne 2 

gange årligt på 

husniveau. 

 

Evalueringen finder 

sted i sprognetværket. 

 

 

 

. 
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Med udgangspunkt i 

sprograpporten udarbejdet 

i januar 2015, kan vi 

konkludere at der er behov 

for særligt fokus på, 

ordforråd, lydlige 

kompetencer og 

hukommelse for både 3 og 

5 årige. 
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Indsatsområder 

Den generelle indsats 

 

Tiltag 

 

 

Tegn 

 

 

Evaluering 

 

Ordkendskab /  

Produktiv tale 

 

Målet er  
At børn og unge i såvel 

dagtilbud som skole 

udvikler et nuanceret 

ordkendskab som 

forudsætning for læring. 

 

Dialogisk læsning  

  

 

 
 

 

 

 

Vi vil arbejde med dialogisk 

læsning, herunder læseleg. 

Dialogisk læsning, hvor 

børnene medinddrages aktivt 

i oplæsningssituationen. 

Dialogisk læsning fordi det 

 Styrker børnenes 

sproglige opmærksomhed 

 

 Øger børnenes ordforråd 

 

 Giver mulighed for at 

afprøve  

 

 Sætningskonstruktion 

 

 Stimulerer børnenes  

 

 nysgerrighed og interesse 

for børnelitteratur 

 

 

At vi ser børn der er 

bedre til at løse 

konflikter ved hjælp af 

sproget.  

 

At Børnene ved hjælp 

af sproget kan 

samarbejde omkring en 

aktivitet  

 

At børnene fortæller  

historier, oplevede og 

opdigtede. 

 

At børnene ved hjælp 

af sproget delagtiggør 

de voksne i deres 

oplevelser  

 

 

 

 

 

Se evaluerings afsnit  

 side 2/3 
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 Udfordrer børnenes 

sproglige refleksioner og 

holdninger 

 

 Giver børnene mulighed 

for at deltage i 

læsesituationer 

 

Styrker følelsen af socialt 

samvær og fælles 

opmærksomhed Vi vil 

arbejde med sproget med 

afsæt i den multimodale 

metode, hvilket betyder: 

 

 A - slå ordet op i en bog eller 

computer 

 B - inddrage ordet i en leg 

eller aktivitet 

 C - se ordet i virkeligheden 

(visualiser) 

 

Vi vil sætte ord på det vi 

laver, snakke om nye ord når 

vi støder på dem (Ud fra den 

multimodale metode) 

At børnene kan sætte 

ord på deres følelser. 

 

At børnene kan 

beskrive et ord med 

mange nuancer. 
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Børnerettede samtaler 

 

Vi vil præsentere børnene 

for både højfrekvente og 

mellemfrekvente ord. 

 

Vi vil have fokus på 

børnerettede samtaler med 

mulighed for min. 5 

turtagninger,  

 dvs. skift i samtalen mellem 

barn voksen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I samarbejde med 

tværgående enhed for 

læring sætter vi et øget  

Fokus på børnerettede 

samtaler. 

Sprogkonsulent Nynne 

Thorup Horn og Mette 

Munkholm Bisbo 

kommer rundt i husene 

og observerer og 

drøfter indsamlet 

materiale. Fra 2016 vil 

vi løbende evaluerer og 

hvert kvartal lave et 

nedslag hvor vi 

registrerer de 

børnerettede samtaler, 

og diskuterer 

resultaterne på et 

efterfølgende 

teammøder 
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Babytegn 

At børnene fra de er helt 

små og uden verbalt sprog 

kan kommunikere så der 

basale behov opfyldes 

 

Vi vil i vuggestuerne 

implementere 

baby/børnetegn. 

 

Vi vil invitere en pædagog 

fra dagplejen (der har stor 

erfaring med disse) til at 

introducere os for tegnene. 

 

At børnene bliver 

nysgerrige på tegnene 

og begynder at bruge 

dem til 

kommunikation. 

 

Sprogvejlederne vil 

løbende evaluere på 

implementeringen af baby 

tegn i vuggestuerne. 
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Receptivt talesprog / 

sprogforståelse 

 

 

 

 

 

I aktiviteterne med børnene 

vil vi snakke og italesætte 

det vi gør. 

 

Vi vil sætte undertekster på 

hverdagens handlinger – og 

vil fortælle hvorfor vi gør 

det.  

 

Vi vil fortælle hvad tingene 

hedder, mens vi ser på dem 

og rører ved dem. 

(Multimodal metode) 

 

Vi vil være særlige 

opmærksomme på dialogen i 

samtalen (børnerettede 

samtaler) 

 

Vi vil være tæt på barnet vi 

taler med – det kompenserer 

for baggrundsstøj, sørge for 

at holde øjenkontakt med 

barnet så vi fastholder den  

fællesopmærksomhed. 

 

At børnene får et mere 

nuanceret sprog 

 

At børnene kan beskrive et 

ord med andre ord. 

Synonymer og antonymer. 

 

At børnene genfortæller de 

læste historier. 

 

At børnene fortæller 

situationsuafhængigt. 

 

At vi ser børnene bruge et 

nuanceret ordforråd i 

legen. 

 

At børnenes har ordene til 

at italesætte deres fantasi 

 

Se evaluerings afsnit  

 side 2/3 
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Vi vil supplere en fortælling 

eller en sang med konkreter, 

der passer til historien eller 

fortællingen. (Dialogiske 

kufferter). 

 

Vi vil læse med barnet og 

relatere indholdet til  

Barnets erfaringer og 

inddrage det i en aktiv 

dialog. 

 

Vi vil skabe en bredere 

forståelse af ord, både i 

forhold til leg og oplæsning, 

samt sørge for at børnene 

møder mange forskellige 

formuleringer. 

 

Vi vil gribe børnenes 

nysgerrighed og motivation 

og besvare spørgsmål, samt 

give mulighed for at uddybe 

evt. låne bøger om emnet 

osv. 
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Vi vil bruge spil / 

billedlotteri  

/ rimspil osv. til samtale 

omkring ord og billeder. 

 

Vi vil lade børnene sanse / 

tegne / dramatisere ord, så 

disse forstås og huskes 

bedre. 

 

Lydlige kompetencer 

At barnet oplever at der 

er sammenhæng mellem 

sprogets lyde og 

bogstaverne i 

skriftsproget
1
 

 

 

 

 

Vi vil i arbejdet med 

dialogisk læsning, sørge for 

at historien bliver 

spændende ved hjælp af 

skiftende stemmer og lyde, 

overdreven tale, robotsprog 

o.lign. 

 

Vi vil lege med 

stavelser/morfemer (ordets 

enkelte dele) 

 Eks. lege med stavelser og 

At børnene hjælper 

hinanden ved ukendte 

bogstaver.  

 

Børnene kan genkende 

bogstavernes form og 

genkender bogstavs 

lyden.  

 

At børnene leger med 

rytmen i sproget. At 

børnene stiller 

Se evaluerings afsnit  

 side 2/3 

 

                                                           
1
 Forskningen viser at viden om sammenhængen mellem sproglyde og bogstaver i større grad kan blive funktionel, hvis den fra første øjeblik og allerede i førskolealderen – bliver 

tilegnet en sproglig sammenhæng, som er meningsfuld for børnene selv) Bente Eriksen Hagvet s. 211 
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danne nye ord, snakke 

baglæns eller bytte om på 

morfemerne i sammensatte 

ord 

 

Lege med fonemer.  

 Eks. at finde billeder af ting 

som starter med bogstavet A 

osv. Rime med vrøvle ord, 

hvor fonemet er det vigtigste 

 

 

Vi vil arbejde med ”Hit med 

lyden”   

 Et koncept hvor børnene via 

et dyre alfabet (et materiale 

hvor navnet på dyret 

relaterer til et bogstav i 

alfabetet) dyre lyde og 

håndtegn får et kendskab til 

bogstaverne og bogstavs 

lydene 

 

spørgsmål om lyde, 

bogstaver og håndtegn. 

 

 

At børnene leger med 

sprogets enkeltdele, 

fonemer og morfemer. 

 

At børnene uopfordret 

rimer og laver nye ord. 

 

At børnene går på jagt 

efter lydene i det 

skriftsprog der omgiver 

dem. 
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Hukommelse 

Vi vil styrke børnenes 

hukommelse for en 

optimal sprogtilegnelses 

proces, for at imødegå 

læse og 

skrivevanskeligheder. 

 
 

 

 

 

Vi vil lege forskellige 

aktiviteter der styrker 

korttidshukommelsen eks. 

Kimsleg, føleleg, memory 

og rim og remser. 

 

Vi vil lave aktiviteter der 

styrker langtidshukommelse. 

Eks. Drama/teater, dialog 

om fælles oplevelser gennem 

billeder, gentagelseshistorier 

ect. 

At børnene kan fortælle 

situationsuafhængig.  

 

At børnene genkender 

sange, genstande, 

steder og lign. 

 

Se evaluerings afsnit  

 side 2/3 

 

 

 

Skriftsproget 

At børnene får støre 

kendskab til bogstaver og 

ord, at de gennem leg og 

læsning oplever nye ting 

om ord og bogstaver. 

 

 

 

Vi skaber et 

sprogstimulerende miljø 

hvor skriftsproget 

synliggøres i forskellige 

sammenhænge 

  

 Bogstaver og tal skal være 

 

 

At børnene legeskriver 

At børnene genkender 

bogstaverne i eget navn 

og kan skrive eget 

navn. 

 

At børnene kan 

 

 

Se evaluerings afsnit  

 side 2/3 
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synlige overalt så børnenes 

nysgerrighed skærpes 

 Der hvor danske bogstaver 

og tale er slået op eller 

skrevet skal også de 

forskellige modersmål 

repræsenteres skriftligt. 

 De voksne går foran ved 

siden af og bagved 

 De voksne medvirker til at 

skærpe børnenes interesse 

for ord og bogstaver 

 De voksne følger det enkelte 

barns interesse for ord og 

bogstaver på børnenes 

præmisser 

  

 Vi anvender ordkort som en 

naturlig del af den 

pædagogiske praksis (barnet 

får ord der optager det, 

skrevet på små kort som de 

kan samle i en personlig 

æske) 

  

genkende enkelte af 

deres personlige 

ordkort. 

 

At børnene viser  

Nysgerrighed på det 

skrevne ord. 

 

At børnene selv vælger 

at spille skriftsprogs-

fremmende spil på Ipad 

o.lign.. 

 

.  
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At børnene får pirret deres 

nysgerrighed for ord og 

bogstaver. 

 

I forhold til vores to 

sprogede børn og forældre 

vil vi sætte fokus på 

Biliteracy. 

   

  

 Vi vil benytte os af 

konceptet ”Blyantsdans”   

  

 Vi vil bruge Ipad som 

motivation til legelæsning og 

skrivning 

 

 

 

 

 

 

 Vi vil også her være særlig 

opmærksomme på at børn  

 der har et andet modersmåls 

skriftsprog også får dette 

skrevet på ordkortene, 

hvilket forældrene kan være 

os behjælpelige med. 
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Kommunikative 

kompetencer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi vil hjælpe børnene med at 

sætte ord på deres oplevelser 

og følelser 

 

 Vi vil sætte ord på de 

daglige gøremål.  

 

Vi vil sørge for variation i  

omgivelser og oplevelser, 

der giver anledning til nye 

samtaler, fælles 

opmærksomhed og udvidelse 

af sproget.  

Vi vil møde barnet på 

barnets niveau, med 

overskuelige udfordringer, 

der egner sig til barnets 

kompetencer og interesser.  

 

Vi vil give plads til 

spontaniteten, men bevare 

 

 

At børnene kan fortælle 

sammenhængende om 

hvad der er foregået og 

de kan fortælle om 

deres følelser i 

situationen.  

 

At børnenes 

sprogforståelse er  

alderssvarende.  

 

At børnene forstår  

hinandens sprog/  

kropssprog.  

At børnene udvikler 

empati, og styrker 

deres indre selvkontrol. 
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autoriteten, styringen og 

turtagningen  

 

Vi vil skabe plads / fysisk 

rum for legen – og dermed 

kommunikationen.  

 

Vi vil fremme den 

kommunikative  

forståelse ved hjælp af fagter 

og grimasser, kropssprog, 

babytegn og sikre 

øjenkontakt.  

 

 

 

Vi vil være rollemodeller i 

vores kommunikation med 

både børn og andre voksne. 

 

Vi vil stille spørgsmål der 

flytter samtalen fra 

situationsafhængigt til  

Situationsuafhængigt sprog.  
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Forældreinddragelse  
 

Målet er at forældrene 

medinddrages som 

medspillere i barnets 

sproglige udvikling 

 

 

i vil være opmærksomme 

at tosprogede børn får 

mulighed for at bruge 

begge deres sprog 

 

 

 

 

  

  

  

 Ved intro-samtalen 

informeres forældrene om, 

vigtigheden af 

sprogstimulering 

 

 Vi synliggør og informerer 

løbende forældrene om, 

hvordan vi arbejder med 

sproget i Daginst 

  

 Materialet, vi bruger, er 

synligt og tilgængeligt. 

   

 De fokusord der relaterer sig 

til de daglige aktiviteter, vil 

være tilgængelige for 

forældrene og opfordre 

forældre og børn til at 

bruge/tale om fokusordene 

derhjemme.  

 

 Vi laver små udstillinger, 

 

 

 

Børnene fortæller om 

dagen i går både 

hjemmefra og fra inst. 

 

Forældrene spørger ind 

til og viser interesse for 

aktiviteterne, evt. 

supplerer med egne 

iagttagelser hjemmefra. 

At vi hører børnene 

fortælle om de læste 

historier. 

 

 

 

 



20 

forestillinger el. lign som 

synliggør vores arbejde for 

forældrene 

 Vi vil sørge for at have 

bogposer med børnebøger 

tilgængelige til hjemlån 

 

 Vi vil lave et mini bibliotek 

for tosprogede forældre, så 

de får muligheden for at 

gribe en bog og læse højt for 

deres barn i afhentning/ 

afleverings situationen. 

 

 Vi vil opfordre alle forældre 

til hjemme at læse højt for 

deres børn 

 For de 2 sprogede børn vil vi 

være behjælpelige med at 

finde udgaver på dansk og 

børnenes modersmål, således 

at det er samme historie der  

 Læses i inst. og derhjemme. 
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Indsatsområde. 

Den fokuserede/særlige 

indsats 

Tiltag 

 

Tegn 

 

Evaluering 

 

 

Målet er: 

 At vi løfter børn i 

fokuseret og særlig indsats 

et niveau op. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprogvejlederne vi i det 

sidste halve år af 2015 lave 

LæseLegs grupper for de 

børn der vurderes at have 

øget behov for ordforråds 

tilegnelse/ børn der placerer 

sig i fokuseret/særlig indsats. 

 

Bøgerne der læses i 

LæseLegs grupperne, 

præsenteres sideløbende for 

resten af børnegruppen og 

alle arbejder med de samme 

fokus ord. 

 

Barnets primære pædagoger 

udfører en sprogvurdering af 

barnet i alderen 3,4 år og 

5år. 

 

 

At de børn der deltager 

i LæseLegs grupperne 

får en særlig viden om 

de historier, der læses 

og de fokusord der 

arbejdes med. 

 

At de børn der deltager 

i LæseLegs grupperne 

får mod og lyst til at 

deltage i dialog 

omkring historien når 

denne læses for hele 

gruppen, på baggrund 

af deres merviden af 

historien. 

 

At børnene der deltager 

i LæseLegs grupperne 

får et løft af 

ordforrådstilegnelse. 

  

 

Vi anvender Rambølls 

sprogvurderings materiale, 

TRAS og rød, gul, grøn 

metoden, dette for at se 

om indsatsen virker og 

dermed følge barnets 

progression.  

 

I tilfælde hvor vi kan være 

i tvivl om barnets 

progression benytter vi 

registrerings materialet 

”Vis hvad du kan.”   

 

Vi evaluerer og justere 

løbende tiltagene i 

handleplanen på 

teammøder.  

Herunder om barnet er 

interesseret i de tiltag vi 

har igangsat. 
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Denne sprogvurdering 

danner baggrund for en 

samtale med forældrene. 

 

Når barnet er i fokuseret 

eller særlig indsats, laves der 

ud fra resultaterne i 

sprogvurderingen en 

handleplan for 

sprogindsatsen for barnet. 

  

Handleplanen udarbejdes og 

tiltagene dannes på baggrund 

af barnets interesser og hvad 

der er muligt at udføre i 

praksis, hvor inklusion især 

tænkes ind.  

 

Tiltagene skal som 

udgangspunkt kunne lade sig 

gøre i den børnegruppe 

barnet befinder sig i.  

 

For at skabe dynamiske 

handleplaner, skal målet 

eller tiltaget skrives ned på 

 

Rød, gul, grøn-

metoden anvendes. 

 

 Barnet er interesseret i 

at arbejde med 

tiltagene. 

 

Der udarbejdes 

handleplan som drøftes 

med forældrene. 

 

Handleplanen skal 

indeholde simple og 

overskuelige tiltag i 

den pædagogiske 

hverdag og i hjemmet. 

 

Forældrene arbejder 

med de tiltag der er 

aftalt. 

 

 

Vi udarbejder 

handleplanen ud fra vores 

egen SLITTER skabelon.   

(udviklet med udgangs-

punkt i den didaktiske 

SMTTE-model.) 

 

Forældrene skal altid 

inddrages i 

evalueringerne. 

 

At barnets sprograpport 

analyseres i samarbejde 

med en sprogvejleder 
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en lap og  flyttes fra rød-gul-

grøn.  

Rød: målet, gul: vi er på vej, 

grøn: vi er i mål. 

 

Disse mål for det enkelte 

barn skal hænge et synligt 

sted, personalestuen/ stuen, 

Der skal kun stå målet der 

skal arbejdes med, ikke 

øvrige personfølsomme 

oplysninger.  

Når målet er nået, laves et 

nyt mål i fht. handleplanen.  

 

I forhold til forældrene 

 

Forældrene skal have 

mulighed for at byde ind 

med forslag til tiltag i 

hjemmet, på baggrund af en 

faglig vejledning fra barnets 

primære pædagog. 
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Kontinuitet/samarbejde 

med skole. 

 

Horsens Byskole 

 

 
Afd. Fussingsvej 

 

 
Afd. Kildegade 

 

 
Afd. Lindvigsvej 

 

Tiltag 

 

 

I 2015 har vi planlagt 

følgende temaer 

Dialogisk læsning 

Sprogets milepæle 

Børnerettede samtaler 

Lydelig opmærksomhed 

 

2016 planlægges senere. 

 

 

Tegn 

 

 

At det pædagogiske 

personale bliver fortrolige 

med at bruge de nye 

metoder og viden de får fra 

sprogvejlederne. 

 

Sprogvurderingen. 

 

Børnehaverne får feedback 

af skolen i forbindelse med 

sprogvurderingen i 0 

klasse. 

 

Vuggestuerne får feedback 

af børnehaverne i 

forbindelse med 3 års 

sprogvurderingen. 

 

Vigtigt at der på de årlige 

møder bliver sat tid af til 

evaluering. 

Evaluering 

 

 

Der indsamles 

sprogvurderings-

rapporter.  

Ud fra disse vurderes 

kompetencer, og 

progression i forhold til 

indsatsområderne. 

 

Læsevejlederne og  

Skoleledelsen er 

ansvarlig for 

evalueringen og 

mødeindkaldelse til to 

halvårlige evaluerings-

møde   
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