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Kære Forældre

Alle børn har brug for at kunne udtrykke sig og fortælle, 
hvis de er kede af det, glade eller vrede. Sproget spiller 
en stor rolle i den daglige kommunikation, og det er der-
for vigtigt, at vi sikrer, at alle børn har gode muligheder 
for at udvikle deres sproglige færdigheder. Mulighederne 
fi ndes der hvor dit barn er i dagligdagen, nemlig i hjem-
met og i daginstitutionen.

Folketinget har besluttet at give alle forældre til 3-årige 
børn et tilbud om at få vurderet deres barns sproglige 
udvikling.

I Slagelse Kommune har vi besluttet, at sprogvurderin-
gen bedst laves i forlængelse af det pædagogiske arbej-
de, der i forvejen udføres i enten dagplejen eller i børne-
haven. Derfor vil tilbuddet om sprogvurdering af netop 
dit barn blive givet af de pædagoger, som til daglig har 
kontakt med dit barn og dig i institutionen.

Sprogvurderingen vil ske med udgangspunkt i et mate-
riale der hedder ”TRAS” (tidlig registrering af sproglig 
udvikling), og som pædagogerne arbejder med i hverda-
gen. 

Materialet sætter fokus på udviklingen af sproget, og 
altså  ikke på, hvad dit barn ikke kan. Materialet skal 
anvendes i et stykke tid, så dit barns sproglige udvik-
ling ikke kun vurderes på én enkelt dag, men derimod i 
forskellige sammenhænge og på forskellige tidspunkter. 
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om materialet, kan 
du spørge pædagogen eller lederen i dit barns dagpleje 
eller institution.
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Vi håber, at du vil tage godt i mod tilbuddet, og at det 
kan give et mere præcist billede af netop dit barns 
sproglige udvikling. Vi ønsker, at du og pædagogerne 
i daginstitutionen, sammen kan få øget fokus på dit 
barns sproglige udvikling.

Med venlig hilsen

Berit Vilsbøll
Dagtilbudschef
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Hvorfor nu sprogvurdering?

I Slagelse Kommunes sammenhængende Børne- og 
Ungepolitik har vi det udgangspunkt, at alle mennesker 
har ret til et godt liv, og at alle skal have ens muligheder 
trods forskellige forudsætninger.

Det betyder at vi i det daglige arbejde med dit barn ta-
ger udgangspunkt i, hvordan netop dit barn er, og hvilke 
ting dit barn er god til. Ud fra den viden vil pædagogen, 
sammen med dig som forælder arbejde med - og udvikle 
de færdigheder dit barn har bedst muligt.

Sproget er et af de vigtigste kommunikationsredskaber 
mellem mennesker. Sproget er med til at give dit barn 
adgang til leg med andre børn. Sproget hjælper også 
barnet til at forstå verden – og til at sætte ord på ting, 
oplevelser og følelser.

Sproget er med andre ord basis for den læring, dit barn 
er en del af nu og i fremtiden.

Formålet med at sprogvurdere 3-årige børn er derfor 
både at fi nde ud af, om dit barn har de sproglige red-
skaber det har brug for som 3-årig, og at give en tidlig 
støtte til de børn, der har brug for det.

Sprogvurderingerne vil desuden bidrage til, at daginsti-
tutionerne generelt vil øge fokus på børnenes sprogud-
vikling.
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Sprogvurdering – hvordan foregår 
det?

Det materiale du står med i hånden danner baggrund for 
vores tilbud til dig om en sprogvurdering af dit barn. Da 
det er et tilbud, har du mulighed for at tage stilling til, 
om du ønsker, at dit barn skal sprogvurderes.

Slagelse Kommune har som sagt valgt at bruge et vur-
deringsmateriale, der tager udgangspunkt i det arbejde 
der foregår i dagligdagen i daginstitutionen. Det bety-
der, at dit barn ikke gennemgår en egentlig test, men 
vil blive vurderet i de daglige aktiviteter. Derfor foregår 
vurderingen også over en periode og ikke på noget fast-
lagt tidspunkt. Det vil efter vores vurdering give et mere 
præcist billede af dit barns sprog.

Vurderingsmaterialet er inddelt i 3 kategorier/områ-
der:

Samspil, kommunikation og opmærksomhed• 
Sprogforståelse og sproglig bevidsthed• 
Udtale, ordforråd og sætningsproduktion• 

Indenfor hvert af disse områder er der nogle spørgsmål 
om barnets udvikling og interesser. Pædagogen vil gen-
nem en periode lave iagttagelser af dit barn, og ud fra 
dem udfylde et skema, som vil danne udgangspunkt for 
en efterfølgende samtale med dig. Skemaet udfyldes 
efter dit barns alder og udvikling.
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Ved samtalen kan du og pædagogen sammen vurdere 
dit barns sproglige udvikling. Det vil give et godt overblik 
over, hvordan det går. Ved samtalen kan I også tale om, 
hvilke sproglige aktiviteter, som du med fordel kan lave 
sammen dit barn.

Sprogunderstøttende aktiviteter – 
hvordan?

Generel indsats
Langt de fl este sprogvurderinger vil vise, at barnet har 
et alderssvarende sprog. Sprogvurderingen kan dog også 
være en anledning til, at pædagogerne i daginstitutionen 
er mere opmærksom på, hvilke sproglige aktiviteter der 
med fordel kan indgå i det daglige pædagogiske arbejde.

Det kan være de lege pædagogerne sætter i gang og 
understøtter, måden lokalerne er indrettet på og fx ture 
og udfl ugter, hvor den sproglige vinkel er i centrum. Du 
kan som forældre medvirke til at støtte dit barns sprog-
lige udvikling ved at være bevidst om din måde at bruge 

En gruppe 3-årige skal til gymnastik og skal 
til at pakke deres ting sammen.
Pædagogen: ”I skal pakke Jeres ting sam-
men, for det er ”gymna-hopsa-tid”
Line(3 år)kigger irettesættende på den voks-
ne og siger: ”Det hedder altså – tymatik!”
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sproget på.

Fokuseret indsats
Når sprogvurderingen er gennemført kan det vise sig, 
at der måske er brug for, at pædagogerne i en periode 
arbejder mere koncentreret med sproglige aktiviteter. 
Det kan foregå blandt en mindre gruppe børn, eller må-
ske med et enkelt barn, hvor der er fokus på det som 
det enkelte barn har behov for. Det kan være et bestemt 
bogstav der driller, en lyd ”der bare ikke vil som barnet 
vil” eller noget andet, som pædagogen gennem særligt 
tilrettelagte aktiviteter kan være med til at udvikle.

Pædagogen vil naturligvis vejlede dig som forældre i, 
hvordan du kan støtte dit barns sproglige udvikling der-
hjemme.

Særlig indsats
I få tilfælde vil sprogvurderingerne vise, at et barn har 
brug for en særlig indsats, hvor der f. eks. vil være be-
hov for at kontakte en tale/hørepædagog. Hvis det er 
tilfældet i forhold til dit barn, vil pædagogen sammen 
med dig udfylde et skema, hvori dit barns sproglige van-
skeligheder bliver beskrevet.

Herefter vil dit barn blive henvist til den hjælp, der er 
relevant for netop dit barn. Der vil også blive udarbej-
det en handleplan, så både daginstitutionen og du ved, 
hvordan I bedst muligt kan støtte barnets udvikling.
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To sprogede børn

Hvis dit barn har et andet modersmål end dansk, og 
det viser sig, at dit barn har brug for særlig støtte, kan 
pædagogen rette henvendelse til kommunens sprogpæ-
dagoger. Sprogpædagogerne er særligt uddannede til at 
arbejde med børn med to sprog.
Sprogpædagogerne vil i samarbejde med dig og pæda-
gogen i daginstitutionen tilrettelægge det tilbud, som er 
bedst for dit barns sproglige udvikling.

Opbevaring af sprogvurderingerne

For at kunne følge dit barns sproglige udvikling bedst 
muligt og for at daginstitutionen kan dokumentere sin 
indsats, skal alle sprogvurderinger opbevares i institutio-
nen. Daginstitutionen skal derfor have din tilladelse til, 
at materialer om sprogvurdering af dit barn opbevares 
sammen med øvrige oplysninger om dit barn. Tilladelsen 
gives til pædagogen i daginstitutionen.
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