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Sprogvurdering & Sprogindsatser

Lov nr. 630
Gældende pr. 1/7 2010
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Intentioner
Ændring af Dagtilbudsloven og Folkeskoleloven
Al lovgivning om sprogvurdering og sprogindsatser er samlet i Dagtilbudsloven pr. 1. juli
2010.
Formålet med vedtagelse af lovændringen (Lov nr. 630)
•
•
•
•

Afbureaukratisering
Forenkling
Øget fleksibilitet for den enkelte kommune og den enkelte region
Sikre kommunen/regionen større frihed til selv at beslutte hvordan opgaven skal
løses.
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Gennemgang af reglerne
Formålet med gennemgangen af reglerne om sprogvurdering og sprogindsatser er:
•
•
•

At give viden
At skabe forståelse
At sikre anvendelse.
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Indhold i Dagtilbudslovens § 11
Dagtilbudsloven § 11 indeholder:
•
•
•
•
•

Bestemmelser om sprogvurdering af børn i treårsalderen i dagtilbud
Bestemmelser om sprogvurdering af børn i treårsalderen, der ikke er i dagtilbud
Bestemmelser om tosprogede børn
Bestemmelser om sprogindsatser
Krav om særlige kvalifikationer hos personer, der laver sprogvurdering og
sprogindsatser
Krav om plan for kommunens mål og rammer for sprogvurdering og sprogindsatser.

•
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Sprogvurdering af børn i treårsalderen i dagtilbud
Dagtilbudsloven § 11, stk. 1
Kommunen har pligt til at udføre en sprogvurdering af børn i alderen omkring tre
år, der er optaget i dagtilbud.
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Sprogvurdering af børn i treårsalderen i dagtilbud
Hvornår skal sprogvurderingen foretages?

Fortsat

Der skal udarbejdes en sprogvurdering, hvis der på baggrund af en faglig vurdering
findes at være:
•
•
•

Sproglige
Adfærdsmæssige
Eller andre forhold

- der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering.
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Sprogvurdering af børn i treårsalderen i dagtilbud
Dagtilbudsloven § 11, stk. 4

Fortsat

Forældre til børn i dagtilbud har pligt til at lade deres børn deltage i en sprogvurdering.
Forældre har ret til information om formålet med og betydningen af en sprogvurdering og
har ret til at blive inddraget i processen omkring sprogvurderingen.
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Sprogvurdering af børn i treårsalderen, der ikke er i dagtilbud
Dagtilbudsloven § 11, stk. 2
Kommunen har pligt til at udføre en sprogvurdering af alle børn i alderen omkring 3 år,
der ikke er optaget i dagtilbud.
Kommunen har i forbindelse med sprogvurderingen pligt til at gøre forældrene
opmærksomme på muligheden for, at deres barn kan blive optaget i et dagtilbud.
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Sprogvurdering af børn i treårsalderen, der ikke er i dagtilbud
Dagtilbudsloven § 11, stk. 4

Fortsat

Forældre til børn, der ikke er optaget i dagtilbud, har pligt til at lade deres børn
deltage i en sprogvurdering.
Forældre har ret til information om formålet med og betydningen af en sprogvurdering og
har ret til at blive inddraget i processen omkring sprogvurderingen
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Sprogindsats på baggrund af sprogvurdering
Dagtilbudsloven § 11, stk. 3
Barn optaget i dagtilbud og barn, der ikke er optaget i dagtilbud:
Hvis en sprogvurdering viser, at barnet har behov for sprogstimulering, har kommunen
pligt til at iværksætte sprogunderstøttende aktiviteter.
Sprogindsatsen skal tilpasses barnets behov – uanset om barnet er optaget
i dagtilbud eller ikke er optaget i dagtilbud.
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Sprogindsats på baggrund af sprogvurdering
Dagtilbudsloven § 11, stk. 4

Fortsat

Forældre har pligt til at lade deres børn deltage i de sprogunderstøttende aktiviteter, der
vurderes at være behov for på baggrund af sprogvurderingen.
Forældre har ret til at blive inddraget i processen og har ret til at få vejledning i hvordan
de i hjemmet selv kan understøtte deres barns sproglige udvikling.
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Sprogindsats hos tosprogede børn, der ikke er i dagtilbud
Dagtilbudsloven § 11, stk. 3
Tosprogede børn, der ikke er optaget i dagtilbud, skal sprogvurderes på lige fod med
alle andre børn, der ikke er optaget i dagtilbud.
Tosprogede børn, der ikke er optaget i dagtilbud og som vurderes at have behov for
opfølgning, skal modtage sprogstimulering 15 timer om ugen.
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Sprogindsats hos tosprogede børn, der ikke er i dagtilbud
Dagtilbudsloven § 11, stk. 4:

Fortsat

Forældrene har pligt til at lade barnet deltage i sprogunderstøttende aktiviteter 15 timer
om ugen.
De sprogunderstøttende aktiviteter vil fortsætte, til barnet behersker dansksproglige
kompetencer på niveau med jævnaldrende børn.
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Kvalifikationskrav
Dagtilbudsloven § 11, stk. 5
Personale, der udfører sprogvurderinger og sprogindsatser, skal have særlige
kvalifikationer til at varetage opgaven.
Den enkelte kommune har ansvar for at sikre at personalet, der forestår
sprogvurderingen og sprogindsatsen, har de fornødne kvalifikationer til opgaven.
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Pligt til at inddrage forældrene
Dagtilbudsloven § 11, stk. 6:
Kommunen skal tage ansvar for, at barnets forældre inddrages i forbindelse
med sprogvurdering og sprogindsatser.
Kommunen skal også tage ansvar for, at barnets forældre kan modtage vejledning i
understøttelse af barnets sproglige udvikling i hjemmet.
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Plan for kommunens mål og rammer
Dagtilbudslovens § 11, stk. 7
Kommunen har pligt til udarbejde og offentliggøre en plan for kommunens mål og
rammer for gennemførelse af sprogvurderinger og sprogindsatser.
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www.sprogpakken.dk

17

APPENDIX:
Sprogstimulering af tosprogede børn
Lov nr. 275
Gældende pr. 5/4 2011
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Lovændring: Lov nr. 275 af 5/4 – 2011
Sprogstimulering af tosprogede børn
Formål:
- at alle børn i en tidlig alder får mulighed for at udvikle dansksproglige
kompetencer
- at sikre at børnene har de nødvendige sproglige kompetencer, når de
begynder i skole.
Lovens indhold:
Som led i regeringens Ghettostrategi er det vedtaget, at tosprogede børn
uden for dagtilbud, der har behov for sprogstimulering, og hvor mindst én af
forældrene ikke er i beskæftigelse, skal optages i et sprogstimuleringstilbud
i form af et dagtilbud 30 timer om ugen.

19

Hvem omfatter lovændringen?
Lovændringen i dagtilbudsloven § 11,stk. 5 omfatter:
- tosprogede børn uden for dagtilbud
- hvor sprogtest viser behov for sprogunderstøttende indsats
- og hvor mindst en af forældrene ikke er i beskæftigelse
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Hvad betyder lovændringen for barnet og
forældrene?
Lovændringen indeholder:
- krav om at barnet skal modtage tilbud om optagelse i dagtilbud 30 timer
om ugen
- tilskud til forældrene svarende til prisen for den plads barnet benytter i
dagtilbuddet (= ingen egenbetaling for dagtilbud)
- mulighed for at forældrene yder sprogstimulering til barnet i hjemmet
- som udgangspunkt skal børneydelsen bortfalde, hvis barnet ikke deltager i
sprogstimulering (pligt til deltagelse)
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Hvad betyder lovændringen for barnet og
forældre?
Lovændringen indeholder:
- krav om at barnet skal modtage tilbud om optagelse i dagtilbud 30 timer
om ugen
- tilskud til forældrene svarende til prisen for den plads barnet benytter i
dagtilbuddet (= ingen egenbetaling for dagtilbud)
- mulighed for at forældrene yder sprogstimulering til barnet i hjemmet
- som udgangspunkt skal børneydelsen bortfalde, hvis barnet ikke deltager i
sprogstimulering (pligt til deltagelse)
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Indhold i dagtilbud 30 timer pr. uge
Dagtilbud til et barn der skal modtage sprogstimulering:
- tilbuddet skal ligge ud over de almindelige pædagogiske aktiviteter
- tilbuddet skal indeholde målrettet pædagogisk indsats i form af dagligt
samvær med andre børn og voksne
- tilbuddets indhold skal fastlægges ud fra barnets behov for
sprogunderstøttende aktiviteter
- Barnet skal opnå at beherske dansk på niveau med jævnaldrende børn
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Mulighed for sprogstimulering i hjemmet
Barnets forældre kan forestå sprogstimulering af barnet i
hjemmet.
- barnets forældre kan skriftlig meddele kommunen at de selv ønsker at
varetage sprogstimuleringen af barnet i hjemmet (skal meddeles før tilbud
iværksættes)
- kommunen skal vurdere, om den sprogstimulering forældrene vil give i
kvalitet og indhold står mål med det, der almindeligvis kræves at et tilbud
om sprogstimulering
- kommunen skal føre tilsyn med den sprogstimulering forældrene selv
varetager
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Inddragelse af børneydelse
Ændring af dagtilbudsloven § 12, stk. 2 & 3

Kommunen har pligt til at træffe afgørelse om standsning af børneydelsen til
forældre, der ikke lader deres barn deltage i sprogvurdering og
sprogstimulering
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Ikrafttræden
Lovændringerne om tosprogede børn uden for dagtilbud , hvor mindst en af
forældrene ikke er i beskæftigelse træder i kraft pr. 1. juli 2011

Mulighed for at træffe afgørelse om at standse udbetaling af børneydelsen
træder først i kraft 1. januar 2012.
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