Sprogvurdering og
sprogstimulering af børn
med dansk som andetsprog
fra 3 år og indtil skolestart
Forældrepjece
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Dagtilbudslovens §11 - 12
”Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at
der gennemføres en sprogvurdering af børn
i alderen omkring 3 år, hvis der er sproglige,
adfærdsmæssige eller andre forhold, der
giver formodning om, at barnet kan have
behov for sprogstimulering.
Kommunalbestyrelsen har ansvaret for,
at der gennemføres en sprogvurdering af
alle børn i alderen omkring 3 år, der ikke er
optaget i et dagtilbud.”
Loven bestemmer endvidere, at der gives
sprogstimulering til børn, som på baggrund
af en sprogvurdering vurderes at have behov
for sprogunderstøttende aktiviteter.
Endelig bestemmer loven, at forældre til
børn, der skal sprogvurderes og eventuelt
modtage sprogstimulering har pligt til at lade
deres barn deltage i sprogvurderingen og en
eventuel sprogstimulering.
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Kære forældre
At udvikle sprog er noget af det vigtigste,
der sker i vores liv!
I alt, hvad vi foretager os, spiller sproget ind.
Gennem sproget lærer vi at forstå os selv og
vore o
 mgivelser. Sproget giver os identitet og
fællesskab med andre mennesker. Et veludviklet
sprog spiller en særlig vigtig rolle, når barnet
skal lære at læse og skrive i skolen.
Silkeborg Kommune har et mål om:
• At alle børn med dansk som andetsprog får
den nødvendige opmærksomhed sprogligt,
socialt og kulturelt
• At give alle børn mulighed for at få et godt
børneliv samt en vellykket skolestart.
Det er vigtigt, at jeres barn udvikler et godt og
varieret modersmål og samtidig udvikler sine
sproglige kompetencer på dansk.
I skal som forældre støtte jeres barn i at udvikle
det sprog, I taler i hjemmet.
Silkeborg Kommune vil forsøge at skabe de
bedste betingelser for, at jeres barn får mulighed
for at lære at tale og forstå dansk, så barnet har de
bedste betingelser, når det begynder i skole.
En hensigtsmæssig måde at lære dansk på er
ved at lade barnet gå i daginstitution med
jævnaldrende børn. Her udvikler barnet sig både
sprogligt og socialt gennem leg, sang, tale og
samvær med både børn og voksne.
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Hvordan foregår det?
Sprogvurdering.
• Omkring 3 års alderen eller ved senere
ankomst til kommunen, vil jeres barn blive
sprogvurderet af en tosprogsvejleder fra
Kompetencecenteret.
• Sprogvurderingen vil som regel finde sted i
jeres barns daginstitution.
• I samarbejde med barnets pædagog
udarbejdes der en sproghandleplan for
barnet i daginstitutionen.
• Herefter vil I blive indkaldt til en samtale,
hvor vi taler om, hvad sprogvurderingen
viser, samt hvad I og daginstitutionen vil
arbejde videre med, for at fremme barnets
sproglige udvikling.
• Tosprogvejlederen vurderer herfra barnets
sproglige udvikling, indtil skolestart.

Sprogstimulering
• Sprogstimuleringen foregår i barnets
daginstitution.
• Sprogstimuleringen vil oftest foregå i små
grupper med 3-4 børn.
• Sprogstimuleringen vil bestå af forskellige
lege, spil, sange, højtlæsning og små
opgaver, der alle har fokus på at udvikle
barnets dansksproglige kompetencer.

4

• I vil i løbet af året blive informeret om,
hvordan det går med jeres barns sproglige
udvikling, og I er altid velkomne til at komme
på besøg, eller kontakte os.

Oplysninger til skolen.
For at understøtte den kommende skole i
at bygge videre på jeres barns sproglige
forudsætninger ved skolestart, udarbejder
tosprogsvejlederen en skriftlig beskrivelse af
barnets sproglige kompetencer. Efter aftale
med jer overdrages skrivelsen til skolen inden
skolestart.
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Hvordan styrker du dit
barns sproglige udvikling?
• Du er som forælder den vigtigste person i dit
barns liv, og har afgørende betydning for dit
barns sproglige udvikling.
• Et godt modersmål styrker dit barns mulighed
for at blive dygtig på andetsproget dansk.
Tal derfor med dit barn på det sprog, du er
bedst til!
• Samtalen med dit barn giver mulighed for
at gentage de samme ord og begreber flere
gange.
• Når I taler og gør noget sammen, er du med
til at udvikle dit barns sprog.
• Tal med dit barn om noget, det har oplevet
- og om noget, der skal ske.
• Lad dit barn hjælpe til med f.eks. rengøring,
madlavning og indkøb, mens I taler sammen
om det, I gør.
• Lær dit barn sange, rim og remser på jeres
modersmål.
• Tal og lyt på skift, så dit barn lærer at deltage
i en samtale.
• Se børnefjernsyn sammen med dit barn og tal
sammen om det, I ser.
• Dit barns sprog udvikler sig også, når det leger
med andre børn f.eks. i børnehaven.
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Læs for dit barn.
• Børn, der møder mange ord, lærer mange
ord, derfor er højtlæsning med til at udvide
dit barns ordforråd og sætninger.
• Hold gerne pause i højtlæsningen,
og tal med dit barn om det, I læser.
• Få dit barn til at genfortælle den historie,
I har læst.
• Besøg biblioteket sammen
med dit barn. Bibliotekaren
vil kunne hjælpe dig med at
skaffe højtlæsningsbøger
på modersmålet:
http://silkeborgbib.dk
• Hvis du har svært ved at
læse, så fortæl historier for
dit barn - eventuelt historie
fra dengang du selv var
barn.
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I har som forældre altid ret til indsigt i de
oplysninger, der videregives om jeres barn.
Vi glæder os til samarbejdet med jer og
daginstitutionen om jeres barn.
Venlig hilsen
Tosprogsvejlederne

kulturel og social integration
Sølystskolen, Nylandsvej 16, 8600 Silkeborg
Tlf. 89 70 27 22

www.kompetencecenter.silkeborgkommune.dk
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