SPROGPAKKENS OVERORDNEDE MÅL: Styrke børns sprogtilegnelse via praksis der gør en forskel
Grundantagelse: Børn lærer sprog primært fra voksne via implicitte og eksplicitte læringsstrategier. Derfor er det vigtigt
at 1) tilrettelægge hverdagen så det enkelte barn får lejlighed til at lytte til og bruge sproget ofte, der især understøtter
talesproglige kompetencer) og 2) at iværksætte målrettede metoder der både understøtter talesproglige kompetencer og
læse- og skriveforudsætninger og sikrer at børn med særlige behov nås.
Uddannelsesprogram

Forventede effekt

Afledte effekter

Gå-hjem møder
• Introduktion til regler om
sprogvurdering og
sprogstimulering
• Information om Sprogpakkens
kurser

Kommunen generelt
• Viden om dagtilbudslovens
bestemmelser i et kommunalt
perspektiv
• Viden omkring hensigtsmæssig
lokal implementering af ny
praksis

Kommunen generelt
• Øget opmærksomhed omkring
sprogarbejdet i dagtilbud
• Mere kvalificeret grundlag at
træffe beslutninger om politik på
området på

4-dagskursus
• Egen praksis - den sproglige
rollemodel
• Sprogtilegnelse (teorier og
milepæle)
• Sprogvurdering og risikofaktorer
• Samtaler i hverdagen
• Dialogisk læsning,
• Struktureret (tematisk)
sprogarbejde
• Fokuserede behov
• Forældrevejledning
• Kollegialt samarbejde

Pædagoger i dagtilbud
• Bedre teoretisk forståelse af og
viden om sprogtilegnelse
• Øget opmærksomhed på egen
praksis
• Brug af nye metoder til at styrke
sprogarbejdet som en del af
daglig praksis
• Styrket pædagogisk praksis så
interaktioner med børn
forberedes kvantitativt og
kvalitativt
• Brug af nye metoder til
vejledning af forældre

Pædagoger i dagtilbud
• Højnelse af det faglige niveau
• Øget og mere hensigtsmæssig
tilrettelæggelse af sprogarbejdet
i dagtilbuddet

6-dagskursus
• Sprogtilegnelse (teorier og
milepæle)
• Sprogvurdering og risikofaktorer
• Sproglige indsatser
• Dokumentation og

Nøglepersoner i kommune
• Bedre til vejlede pædagoger i
dagtilbud i forhold til
sprogarbejdet
• Skaber lokale netværk blandt
pædagogisk personale der
understøtter indsatsen

Nøglepersoner i kommune
• Mulighed for løbende faglig
opkvalificering af personale i
dagtilbud

Forældre
• Ændret adfærd i forhold til at
understøtte barnets sprog i
hverdagen
• Bedre samarbejde med
dagtilbud om understøttende
strategier, hvis barnet har
sproglige problemer

Forældre
• Skaber bedre
hjemmelæringsmiljø
• Understøtter børns sproglige
udvikling bedre

Børn
• Bedre sproglige kompetencer
• Bedre læse- og
skriveforudsætninger

Børn
• Færre børn med sproglige
problemer og generelt højre
niveau
• Større skoleparathed

•

evalueringsmetoder
Vejledningsmetoder

•

Kollegialt samarbejde

Samfund
• Flere unge får en ungdoms- og videre uddannelse
• Arbejdsstyrken vil blive bedre klædt på til arbejdsmarkedet
• Økonomisk gevinst

