
 

 

 
Børnehuset Søvind 
 
 

Handleplan for sprog og skriftsprog- Den generelle indsats 

Organisatorisk mål for børnenes sprog 

 At resultaterne i sprogvurderingerne stiger år for år. 
Kvalitetsmål 
 
 
 
 
 
 
Indsats 

I dagtilbud Søvind vil vi have et særligt fokus på: 
 Ordkendskab særligt i forhold til vores 3 årige børn, som skal have et løft 

ift. Ordforråd og sprogforståelse 
 Bogstavkendskab særligt vores 5 årige børn skal have et løft 

Dette særlige fokus har baggrund i resultaterne i forhold til sprogvurderingerne 
omkring vores 3 og 5 årige børn 
 
Vi vil arbejde med og implementere VLS i hele organisationen.  Vi vil arbejde 
systematisk med børnenes sprog, ordforråd, før- matematiske kompetencer og 
ihærdighed med udgangspunkt i de konkrete mål, som er opstillet i ugeskemaer, 
der er gældende for en periode på 2 uger.  Uger. Vi har udarbejdet en årsplan, hvor 
vi arbejder ud fra et ugeskema, hvor der til hvert ugeskema er opstillet konkrete 
abstrakte og konkrete målord. 
 
Vi arbejder indenfor rammerne fordybelse, fokus og udforskning. For at opnå ugens 
mål på ugeskemaet anvender vi flg. Strategier/ redskaber i alle 3 rammer. 

 De syv strategier for den gode samtale 
 De 6 strategier fra læringsstigen 
 De 5 strategier vi lærer nye ord 
 De 4 strategier fra Ihærdighed 

 

 Vi strukturerer dagen, så børnene får mulighed for at være i mindre 
grupper, hvor taletiden til det enkelte barn bliver større. 

 Vi udnytter hverdagens rutinesituationer og tilstræber hyppige 
børnerettede samtaler med mange turtagninger. 

 Vi anvender materialet fra VLS+ i perioden jan. – dec. 2019 i børnehaven 

 Vuggestuen og dagplejen arbejder med implementeringen af VLS. 

 I hverdagen har vi fokus på skriftsproget: 

 Børnene eksperimenterer med skriblerier, bogstaver og ord. 

 Vi anvender fortsat materialet ”Hit med lyden”. Materialet anvendes til 
aktiviteter, dialogisk læsning samt visuelle ophæng. 

Vi deltager i projekt omkring ”Sangens hus” i samarbejde med Musikskolen med 
opstart febr. 2019. Fra ledelsen side er målet, at VLS bliver en del af projektet, som 
har sang og bevægelse  i fokus. På Sigt også i forhold til den styrkede pædagogiske 
læreplan. 
 
Ansvarlige for indsatsen: 

 Pædagogerne i Børnehuset er ansvarlige for den pædagogiske praksis, 
herunder at sætte medhjælpere/ pædagogiske assistenter og studerende 
ind i den metodiske del. 

 Den sprogansvarlige yder sparring og instruerer i metodeanvendelse. 
Ledelsen har det overordnede ansvar. 

 Forældrene ”klædes på” til at understøtte deres børns sproglige udvikling 
via dialog, oplæg og sproginfo på DayCare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tegn på læring At barnet: 

 deltager i 3 fordybelsesaktiviteter, 1 fokussituation i en mindre gruppe og 
udforskningssituationer hver uge 

 forstår og anvender de målord, som er opstillet i fht. ugeskemaet 

 kan fastholde en samtale og holde opmærksomheden omkring det samme 
tema/ målord i længere tid, og over tid kan knytte og fortælle om egne 
oplevelser omkring temaet 

 anvender og  forstår de før- matematiske begreber, der er opstillet på 
ugeskemaet 

 kan fastholde en vedvarende opmærksomhed, regulere egne følelser og 
udsætte egne behov f.eks. omkring turtagning. Opnår en styrket 
hukommelse 

  

Opfølgning og evaluering  

 Den sprogansvarlige og dagtilbudslederen observerer og videooptager det 
enkelte teams praksis omkring indsatsen med VLS. Feedback gives på 
baggrund af observationsskemaet, hvor alle de understøttende strategier/ 
redskaber står beskrevet 

 Det enkelte team noterer deres refleksioner over praksis og i forhold til, 
om ugedosen, hvor rammerne er fordybelse, fokus og udforskning, er nået 

 Der gives feedback på teammøder og fællesmøder. Der opstilles mål for 
det enkelte team efterfølgende. 

 Der opstilles mål for det enkelte team med baggrund i den feedback, der 
gives 

 Vi vil systematisk indsamle data og evaluere i fht. til målordene i 
ugeskemaet 

 Vi sprogvurderer vores børn, når de er 3,3 år og 5 år. Vi vil endvidere 
sprogvurdere alle vores børn, når de bliver 4 år og inden skolestart. Dette 
for at blive klogere på, om der sker læring, og evt. indsatsområder 

 Vi vil anvende kompetenceudviklingsredskabet fra Rambøl omkring 
udvalgte børn og på sigt på alle børn, så vi kan følge det enkelte barns 
læring 

 
Børnehuset Søvind 
 
 

Den særlige og fokuserede indsats 

Organisatorisk mål for børnenes sprog 

 At resultaterne i sprogvurderingerne stiger år for år. 
Indsats 
 
 

 
For at afdække børnenes sproglige færdigheder, så børn med (risiko for) særlige 
udfordringer sikres en hurtig og tidlig indsats. 
 

 Vi sprogvurderer børnene når de er 3,3 og 5,0 år. 

 3 og 5 års vurderingerne suppleres med en TRAS, når resultaterne viser, 
at børnene har brug for en fokuseret/særlig indsats eller hvis børnene 
scorer under 30. Vi sprogvurderer også ved 4 år. 

 Der udarbejdes en handleplan for barnet med behov for en særlig eller 
fokuseret indsats for at sikre indsatsen og forældresamarbejdet. 
Handleplanen udarbejdes af primærpædagogen i samarbejde med den 
sprogansvarlige/ dagtilbudslederen 

 Primærpædagogerne udfører sprogvurderingen og gennemgår 
resultaterne med forældrene. Herunder en dialog om, hvordan vi i 
fællesskab understøtter barnets udvikling. 

 Den sprogansvarlige kan vejlede omkring handleplanen og opfølgningen 
af denne 

 Forældrene inddrages i arbejdet med barnets handleplan, hvor 
forældreindsatsen i hjemmet også er beskrevet. Sprogmateriale 
udleveres evt. til forældrene 



 

 

 
 
 
 

 Den særlige eller fokuserede indsats understøttes i den generelle indsats, 
som foregår i barnets børnegruppe f.eks. ved anvendelse af ”Hit med 
lyden”, dialogisk læsning. Endvidere tilbydes barnet mindre 
børnefællesskaber med jævnaldrende sproglige rollemodeller, hvor den 
voksne har til opgave, at have fokus på og understøtte interaktionen 
mellem børnene. 

 for at sikre en differentieret indsats, hvor barnet oplever progression, 
tilbydes barn at indgå i kontinuerlige læringsaktiviteter afhængig af, 
hvilke sproglige udfordringer, barnet har. Dialogisk læsning, ” Hit med 
lyden” eller indsatsen omkring målord anvendes. 

 TeFL inddrages i sprogindsatsen, hvis der er behov for en sparring mv. 
eller en særlig indsats fra tale- og hørekonsulent i forhold til barnets 
sproglige udfordringer 
 

 
 

 
Tegn på læring 

 
Børn:  

 Vi ser motivation for deltagelse. 

 Vi ser, at barnet opnår progression ift. egen individuelle handleplan. 

 Vi ser, at barnet , ved en genvurdering, har rykket sig fra en særlig eller 
fokuseret indsats til den generelle. 

 Vi ser, at barnet opnår en øget trivsel og læring f.eks. færre konflikter 
 

Personale: 

 Vi ser, at personalet får dagligdagen struktureret / systematiseret, så den 
understøttelse barnet har brug for, dagligt kommer i spil. 
 

Forældre: 

 Vi ser forældre, der har kendskab og forståelse for deres børns 
udfordringer samt understøtter deres udvikling 

 
 
 

 
Opfølgning og evaluering 

 
Dokumentation: 

 Ift. barnets individuelle afdækning undersøger vi barnets progression ved 
at følge op på TRAS hver 6. mdr. Der er desuden mulighed for at lave en 
genvurdering af sprogvurderingen samt lave en 4 års vurdering. 

 Barnets individuelle handleplan inddrages systematisk på teammøder. 
Forældrene inddrages i evalueringen af handleplanen hvert kvartal. Det 
sker ved et statusmøde. Her drøftes progressionen af vores tiltag i 
institutionen og i hjemmet. 

 Ledelsen og den sprogansvarlige sikrer den løbende opfølgning finder 
sted.  

 
Ansvarlig for udførelse: 
Primærpædagogerne er ansvarlige for at følge op på barnets udvikling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Dagtilbud Søvind Forældresamarbejde 
 

 
 
Organisatorisk mål for børnenes sprog 

 At resultaterne i sprogvurderingerne stiger år for år. 
Indsats  

Forældrene inddrages i den generelle indsats via: 

 Dialog i dagligdagen 

 På forældremøde, hvor vigtigheden af barnets sprogudvikling og 
forældreindsatsen italesættes  

 Forældrene inddrages via Daycare, hvor målord og ugens sprogtips 
kommunikeres ud til alle forældre 

 Forældrenes rolle og opgave omkring sprogindsatsen omkring deres barn  
beskrives og synliggøres på samtalen med forældrene  

 
Forældrene informeres i sprogarbejdet hos børn med behov for en særlig eller 
fokuseret indsats via: 

 Samtale og evt. handleplan 
 
Vores strategi for inddragelsen af forældre til tosprogede børn er: 

 Dialog 

 Visuel understøttelse af vores sprog indsatser. 

Tegn på læring  
Forældre: 

 Er opsøgende i forhold til dialog, vejledning og inspiration i forhold til at 
støtte op omkring deres barns sprogudvikling 

 At forældrene oplever, at de bliver informeret tilfredsstillende omkring 
deres barns sproglige udvikling 

 
Børnene: 

 At barnet oplever og udviser en genkendelig i forhold til sprogindsatsen i 
hjemmet og dagtilbuddet f.eks. omkring målordene. Dette omhandler 
ligeledes det tosprogede barn i forhold til, at der er en genkendelighed 
mellem modersmålet i hjemmet og sprogarbejdet på dansk i dagtilbuddet 

 
Personale: 

 At personalet oplever en øget interesse og engagement fra forældrenes 
side omkring sprogindsatsen i forhold til f.eks. vejledning og støtte 

 
Organisationen: 

 At den fælles indsats fra både forældrene og dagtilbuddets side omkring 
sprogindsatsen giver positive resultater i forhold til sprogvurderingerne 

 
 
 

Opfølgning og evaluering  
Evaluering af forældrenes aktive deltagelse i arbejdet med børnenes sprog: 

 Ved evaluering og opfølgning af handleplaner omkring barnet evalueres 
forældreafsnittet 
 

Evaluering af indsats mellem dagtilbud og hjemmet: 

 På forældremøde, hvor sprogindsatsen er på dagsordenen. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Børnehuset Søvind 
 
 

Kontinuitet og samarbejde 

Organisatorisk mål for børnenes sprog 

 At resultaterne i sprogvurderingerne stiger år for år 
 

Indsats  
 Der sker en mundtligt eller skriftlig overlevering fra dagpleje til børnehave 

og fra børnehave til skolen omkring barnet med særlige sproglige 
udfordringer 

 Børn med behov for særlig eller fokuseret indsats overleveres skriftligt i 
overgangen mellem dagtilbud og skole vis fokuspunkter i ” Hjernen og 
Hjertet”. Endvidere mundtlig på overleveringsmøder, hvor relevante 
samarbejdspartnere deltager. Dette sker med forældrenes samtykke 

 Omkring tosprogede børn med behov for en særlig indsats følges 
proceduren for tosprogede skolestartere 
 

Hvilke metoder og indsatser sikrer indholdsmæssig sammenhæng i sprogindsatsen i 
overgange i dagtilbuddet fra vuggestue/dagpleje til børnehave: 
Implementering af VLS, hvor flg. Strategier anvendes 
 

 De 7 strategier fra den gode samtale 
 De 5 strategier fra vi lærer nye ord 
 De 6 strategier fra læringsstigen 
 De 4 strategier fra ihærdighed 

 
Vi anvender flg.: 

 Hit med lyden 

 Materialet fra VLS 

 Dialogisk læsning 
 
I forhold til overgangen mellem dagtilbud og skole har vi ikke haft den 
indholdsmæssige sammenhæng omkring sprog på dagsordenen. Da skolen ikke har 
sprogvurderet børnehaveklassebørnene, har det ikke været muligt at indsamle og 
analysere data i forhold til at drøfte sprogindsatser. 
 
Skolen arbejder med flg.: 

 Hit med lyden 

 På vej til den første læsning 

 Den første læsning (1. og 2. klasse) 

 denførstelæsning.dk 

 Sabelkatten 

 Lydrette læsebøger tilpasset den enkelte elevs læseniveau. 

 

Ens for ovenstående materialer er, at de er systematiske i forhold til lydmetoden. 

 

I forhold til sproget, bliver der også arbejdet med rim og remser, udover de 

sproglige opgaver (såsom stavelsesdeling), der indgår i systemet Den første 

læsning. 

 

Vi bruger LUS som løbende evaluering i forhold til at se, hvor børnene er i deres 

læseudvikling. 

 
 
 



 

 

Tegn på læring 
 
 
 

 
 Børnene udviser genkendelighed i arbejdet med sprog i dagpleje, 

vuggegruppe og børnehaven 
 At der sker en positiv udvikling i forhold til resultaterne omkring 3 og 5 års 

sprogvurderingerne 
 At interaktionen mellem børnene og barn- voksen sker gennem en øget og 

positiv dialog og en styrkelse af børnefællesskabet og læringsmiljøet i 
vores dagtilbud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Børnehuset Søvind 
 
 

Kompetenceudvikling af pædagogisk personale 

Organisatorisk mål for børnenes sprog 

 At resultaterne i sprogvurderingerne stiger år for år 

Indsats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tegn på læring 
 
 
 
 

 
I dagtilbud Søvind har vi ingen sprogvejledere, men derimod en pædagog, 
som er udpeget til faglig fyrtårn for sprogindsatsen i vores dagtilbud. Vi 
samarbejder endvidere tæt med dagtilbud Hovedgård, hvor vi kan trække 
på deres sprogvejledere omkring vejledning og sparring.  Den 
sprogansvarlige skal: 

 
 Følge den faglige standard for sprogvejledere er retningsgivende i 

forhold til sprogvejlederens opgaver og funktion 
 Den sprogansvarlige deltager i de kommunale netværksmøder 
 Sparring fra sprogkonsulenter og tale- og hørekonsulent fra TeFL 
 Sprogkonferencer og andre efteruddannelseskurser 
 Indgå i den daglige pædagogiske praksis og være rollemodel for 

brugen af sprogunderstøttende strategier og sprogfremmende 
børneaktiviteter 

Personalet: 
 Personalet opnår viden og kompetencer, så de er klædt på til at 

arbejde med den generelle indsats f.eks. på VLS kurser, kurser 
udbudt centralt fra 

 Gennem refleksion, kollegial sparring og videndeling 
 gennem faglitteratur 
 i samarbejdet med TeFL 

 
 

 at der er en synlig systematik i sprogarbejdet 
 at personalet anvender de sprogunderstøttende strategier og 

planlægger med sprogfremmende børneaktiviteter i højere grad 
end før 



 

 

 
 
 
 
 
Opfølgning og evaluering 
 

 at den sprogansvarlige er en synlig rollemodel og læremester i 
hverdagens pædagogiske praksis 

 at personalet motiveres og opnår en øget arbejdsglæde ved at 
arbejde systematisk med sprogarbejdet og opnå endnu bedre 
resultater 
 

 dagtilbudslederen er ansvarlig for at følge op på det enkelte teams 
systematik og resultater omkring sprogindsatsen 

 opfølgning og evaluering af sprogindsatsen via observationer og 
videooptagelser med efterfølgende feedback på teammøder og 
fællesmøder 

 


