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Alle 3-årige bliver tilbudt
sprogvurdering

Hvordan foregår sprogvurdering?

Kalundborg kommune har valgt at
tilbyde alle 3-årige børn at få vurderet barnets sprog.
Dagtilbudsloven §11 siger, at børn
skal sprogvurderes hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre
forhold, der giver formodning om, at
barnet kan have behov for sprogstimulering.
Hvorfor?
Det er vigtigt, at alle børn har et alderssvarende sprog. Derfor vil vi – så
tidligt som muligt – sikre de bedste
betingelser for alle børns sprogudvikling.
Sproget er et af de vigtigste kommunikations redskaber mellem mennesker. Sproget er med til at give jeres børn adgang til leg med andre
børn. Sproget hjælper også barnet til
at forstå verden - og sætte ord på
ting, oplevelser og følelser.

Sprog har stor betydning for barnets
almene udvikling, børnehavebarnet
bruger i stigende grad sproget til at
begribe verden, og det er vigtigt at
sikre, at barnets sproglige udvikling
støttes.

Formål med Sprogvurderingen
Sprogvurdering anvendes primært
med det formål, at barnet eventuelle
sproglige udfordringer opdages så
tidligt som muligt, og en målrettet
sproglig stimulering i hjemmet og
dagtilbud, kan sættes i værk.
Det er ligeledes vigtigt, at barnet i
forbindelse med skolestart, har de
nødvendige sproglige kompetencer,
så overgangen og de nye udfordringer bliver en positiv oplevelse.
Er du i tvivl om du vil benytte
sprogvurderingstilbuddet , kan
dit barns dagtilbud råde dig.

Hvordan foregår det?
Hjemmet modtager et brev med tilbud om sprogvurdering, når barnet
er fyldt 3 år.
Forældrene giver en tilbagemelding, med emailadresse, for at få adgang til forældreskema, som omhandler barnets sprog og udfyldes
inden sprogvurderingen .
Hvor foregår det?
Sprogvurderingen foregår i børnehaven, og foretages af Pædagogisk
Sprogvejleder/Sprogkonsulent.
Erfaringen viser, at det er en stor fordel for barnet, når mindst én af forældrene, har mulighed for at deltage
og det er vigtigt at barnet er veludhvilet.

Ved sprogvurderingen leger/laver
barnet i ro og mag små opgaver med
noget legetøj, og taler om nogle billeder. Det varer ca. 25 minutter.

Samtidig gives nogle gode råd , som
kan være medvirkende til at barnet
får et bedre grundlag for sprog og siden hen læsning.
Hvad sker der efter vurderingen?
Alt efter resultatet af sprogvurderingen, aftaler vi, hvordan jeres barns
sprog bedst kan støttes i hverdagen både hjemme og i dagtilbudet.
Barnet kan indstilles til at få hjælp
fra en talepædagog, hvis det er nødvendigt.
Her kan du få mere at vide
Du kan få flere oplysninger om
sprogvurdering, hos Faglig enhed for
småbørn eller ved at kontakte kommunens pædagogiske sprogvejleder
Marianne Jensen eller sprogkonsulent
Charlotte Falcke.
For mere information
www.kalundborg.dk
www.kalundborg.inst.dk

Herefter taler vi om, hvordan barnet
klarede de små lege og opgaver.  
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