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1.  Indledning

Et varieret og korrekt sprog og evnen til at bruge det, så det passer i forskellige si-
tuationer, øger børns mulighed for at blive forstået. En tidlig og god stimulering 
af børns ordforråd og forståelse af begreber og regler, der gælder for det talte 
sprog, er derfor en vigtig del af dagtilbuddet. Med sproglig udvikling menes både 
talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog.

Områder med særlig fokus på i sprogarbejdet:

 � Indsatsen i hverdagen.

 � Samarbejdet med forældrene.

 � Handleplaner for børnenes sproglige udvikling.
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2.  Lovgivning

Dagtilbuddene skal foretage sprogvurderinger af børn i alderen fra 2 år og 10 mdr. 
til 3 år og 4 mdr., der er optaget i et dagtilbud, hvis der er sproglige, adfærdsmæs-
sige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for 
sprogstimulering, jf. Dagtilbudslovens §11, stk.1.

Der skal desuden gennemføres en sprogvurdering af alle børn i alderen omkring de 
3 år, der ikke er optaget i et dagtilbud. I den forbindelse skal forældrene gøres op-
mærksomme på muligheden for, at deres barn kan blive optaget i et dagtilbud, jf. 
Dagtilbudslovens § 11, stk. 2.
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3.  Sprogvurdering af  
 3 årige og 5 årige

Det er politisk besluttet at følge anbefaling fra Kvalitetsrapport Dagtilbud 2014 om 
at sprogvurdere alle 3 årige og 5 årige i dagtilbuddene. 

Det betyder, at alle dagtilbud i Vallensbæk Kommune skal sprogvurdere børn i alde-
ren fra 2 år og 10 mdr. til 3 år og 4 mdr. samt alle børn fra 5 år. 

Alle børn i 0. klasse bliver sprogvurderet i starten af skoleåret i henhold til Folkesko-
lelovens § 11, stk. 2 om obligatorisk sprogvurdering i starten af børnehaveklassen.

Dette gør, at kommunen kan følge barnets sproglige udvikling gennem tiden i dag-
tilbuddene og i 0. klasse.

I Vallensbæk Kommune sprogvurderer vi med materialerne fra Rambøll Sprog. Ram-
bøll Sprog er Rambølls it-system til understøttelse af det officielle danske sprogvur-
deringsmateriale for 3 årige, inden skolestart og i børnehaveklassen. 

3.1. Handleplaner

Der laves handleplaner for alle børn i fokuseret og særlig indsats. Ved fokuseret ind-
sats laves handleplanen af pædagogerne og drøftes med forældrene. Ved særlig 
indsats udarbejdes handleplanen i samarbejde med forældre og fagpersoner (tale-/
hørekonsulent, psykolog fra PPR) samt leder og pædagog fra dagtilbuddet.
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4.  Sprogarbejdet i Vallensbæk

Børns sproglige udvikling er et at de seks læreplanstemaer, som der arbejdes med i 
dagtilbuddene i Vallensbæk Kommune.

Vi arbejder med børns ordforråd, udtale, skriftsprog, rim og remser, tal – og bog-
stavkendskab, samtaler, kommunikation og It.

4.1. Den sproglige indsats

Hver daginstitution har udpeget 1-2 sprogansvarlige sprogpædagoger, som har 
særlig fokus på institutionens sprogarbejde og vejledning af det øvrige pædagogi-
ske personale. Det er dagtilbudslederen, som har det endelige ansvar for institutio-
nens sprogarbejde.

De sprogansvarlige indkaldes til netværksmøder 4–5 gange årligt. Kommunens 
sprogkoordinator står for indkaldelse, dagsorden og referat fra disse sprogmøder.

Pædagogernes kompetencer i Vallensbæks daginstitutioner: Vi har ansat pædago-
ger med sprogvejlederuddannelsen, logopæduddannelsen, og alle dagtilbud har 
haft personaler på Sprogpakkens 4-dags kursus. Desuden har nogle af personaler-
ne været på Sprogpakkens nøglepersonskursus.

Sprogpakken er Socialministeriets efteruddannelsesindsats for opkvalificering af det 
pædagogiske personale i Danmark. Kurserne blev afholdt efterår 2011 og forår 
2012.

Det daglige arbejde i institutionerne tager udgangspunkt i  
Sprogpakkens 3 sprogindsatser: 

 � Samtaler i hverdagen.

 � Dialogisk læsning.

 � Tematisk sprogarbejde.
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4.2. Samtaler i hverdagen 

Børn lærer sprog af de voksne. Derfor skal vi være opmærksomme på, hvordan vi 
som voksne stiller os til rådighed som sproglige rollemodeller, og hvordan vi bruger 
sproget til at støtte barnets sproglige udvikling, i alle dagligdagens aktiviteter. Det 
gør vi bl.a. ved at være opmærksom på de voksnes indbyrdes sprog i dagligdagen 
og barn/voksen kommunikationsform og indhold. 

Understøttende sprogstrategier kan bruges i forbindelse med samtaler i hverdagen 
- og i alle former for samtaler, som fx når barnet kommer om morgenen, når bar-
net skal have tøj på i garderoben, i skiftesituationer, ved aktiviteter og når vi spiser.

Understøttende sprogstrategier:

 � Kommunikative teknikker som pædagoger (og forældre) kan bruge til at støt-
te og styrke barnets talesproglige kompetencer under alle former for interakti-
oner og samtaler.

 � Strategier, der inddrager barnet aktivt i samtalen med henblik på at give bar-
net så mange lejligheder som muligt til at bruge talesproget, og som ekspo-
nerer barnet for udviklingsmæssigt passende sprogmodeller.

 � Styrker alle børns sprog, uanset deres sproglige niveau.

 � Har en positiv effekt på børns sprogtilegnelse, uanset om det er forældre eller 
pædagoger, der anvender dem.

Sprogarbejdet i Vallensbæk
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4.3. Understøttende sprogstrategier

1. Følg barnets interesse 
Observer: Hvad er barnet interesseret i? Følg barnets mimik, gestik og 
blikretning. Styrker den fælles opmærksomhed. 
Vent: Giv god tid, mens du fastholder din interesse for barnets fortælling. 
Lyt: Læn dig frem og vis med dit ansigt, at du lytter. Støtter barnets posi-
tive interesse i at bruge sproget.

2. Brug åbnende spørgsmål 
Stil spørgsmål som ikke kan besvares med ja eller nej. Åbnende spørgs-
mål indledes ofte med hvem, hvad og hvor. 
Brug ægte spørgsmål (ikke test-spørgsmål) - en kommentar, en bemærk-
ning eller en gentagelse kan have samme funktion som et spørgsmål. 
Støtter barnet til at bruge flere ord og støtter udviklingen af længere sæt-
ninger.

3. Vent på barnets svar 
Giv barnet tid til at svare. Barnet skal måske bruge lidt tid til at finde de 
ord, det skal bruge for at kunne svare, eller barnet skal måske bruge lidt 
tid til at forstå spørgsmålet.

4. Fortolk og udvid, hvad barnet siger 
Udvid det barnet siger. Det kan være nødvendigt at hjælpe barnet med at 
finde de rigtige ord og vendinger. 
Tal om fremtiden, informer og forklar, tal om meninger og følelser, pro-
jicér – Hvad hvis det var mig.., Fantasi-forestillinger og fantasilege. Støtter 
direkte barnet i at lære nye ord og udvikle et mere komplekst sprog.

5. Hjælp barnet med at sætte ord på 
Barnet lærer ikke ord, men betydninger, og det skal have tid til at forstå, 
hvordan ord og betydning hører sammen. Gentag det samme ord mange 
gange og brug det på forskellige måder, så barnet lærer ordets forskellige 
betydninger og anvendelsesmuligheder.

Sprogarbejdet i Vallensbæk
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6. Forklar ord, som barnet ikke kender i forvejen 
Børn har brug for at få forklaret nye ord og begreber. 

 y Brug et andet ord med tilsvarende betydning

 y Brug gestik eller lyde til at illustrere, hvad ordet betyder

 y Brug ordet i en anden sammenhæng

 y Peg på illustrationer, der svarer til det pågældende ord

 y Inddrag konkrete materialer, så barnet får visualiseret ordet.

7. Relater til noget, barnet kender 
Inddrag barnets personlige erfaringer i samtalen, så barnet kan sammen-
ligne med noget det kender i forvejen.

8. Udnyt de sproglige kompetencer, barnet har i forvejen 
Støt barnet i at lave små fortællinger, hvor barnet anvender egne erfarin-
ger og sproglige færdigheder. Støt barnets fortællelyst ved at lytte og stil-
le nysgerrige spørgsmål til fortællingen

9. Ret ikke barnets fejl direkte 
Børn lærer implicit sprog ved at afkode det, de voksne siger. Barnet ser, 
hvordan den voksne gør, og har derfor ikke brug for at blive rettet direk-
te. Udvid og fortolk i stedet, hvad barnet siger, og brug selv sproget kor-
rekt. 

10. Leg med sproget, når det er muligt 
Leg med sproget gør det sjovt at lære nye ord og sætninger. Brug ger-
ne vrøvle ord og rim ord. Sproglege er en direkte adgang til at lege med 
ords betydninger og ordenes lyde.

Sprogarbejdet i Vallensbæk
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4.4. Dialogisk læsning

Grundelementerne i dialogisk læsning:

 � At læse billedbøger i grupper af max. 5 børn i børnehaven, max. 3 børn i vug-
gestuen.

 � At alle bøger læses tre gange.

 � At oplæseren og børnene taler sammen om det læste.

Sammensæt læsegruppen med 2-5 børn. Det anbefales, at en læsegruppe består af 
børn på cirka samme sproglige niveau. Målet er at skabe en fast, velfungerende læ-
segruppe, som giver børnene de bedste forudsætninger for at udvikle sig sammen.

Dialogisk læsning består af 3 dele: Før, under og efter læsning.

Før læsning:

 � Læs bogen selv og tænk over/planlæg, hvad vil du tale med børnene om, hvil-
ke fokusord vil du arbejde med? 

 � Gør læsningen til noget trygt og særligt, tænk over hvor læsningen skal fore-
gå, om der er ro og hyggeligt.

 � Planlæg læsegruppen, hvor mange børn i gruppen? Vuggestuen 1 – 3 børn, 
børnehavebørn 3 – 5 børn. Sammensæt gruppen, så børnene er på samme 
sproglige niveau.

 � Præsentér bogen for børnene: Tal om forsiden, bagsiden, hvem der har skre-
vet bogen og tegnet billederne, brug gerne ordene forfatter og illustrator.

 � Stil åbnende spørgsmål til bogens udseende, hvad tror I bogen handler om?

 � Vis læseretningen med fingeren.

 � Hav evt. en genstand med, som har særlig betydning for historien, fx tandbør-
ste til bogen ”Lili børster tænder”.

Sprogarbejdet i Vallensbæk
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Under læsningen:

 � Lyt til børnene og vær åben for spørgsmål undervejs. Når børnene stiller 
spørgsmål, stop op og besvar.

 � Følg børnenes nysgerrighed, vær nærværende, spørg ind til børnenes interes-
se og vent på svar. Lyt til svaret og inddrag det så vidt muligt.

 � Gør børnene til medfortællere, husk at lade alle børn komme til orde.

 � Forklar nye ord 

 � Fremhæv fokusordene.

 � Ved genlæsning. Opfordr børnene til at fortælle det, som de kan huske, fx ud 
fra billederne. Hjælp børnene med at sætte ord på fortællingen, hvis de ikke 
kan huske de rette ord.

Efter læsning:

 � Snak med børnene om indholdet, også efter at bogen er lukket.

 � Brug de nye ord, som bogen indeholder, jo flere gange børnene hører ordene, 
jo større sandsynlighed er der for at de husker dem og selv anvender dem.

 � Lav nogle aktiviteter med inspiration fra bogens tema, fx bogen handler om 
farven rød, hvor kan vi også finde noget rødt eller lav en tegning ud fra bo-
gens handling.

4.5. Tematisk sprogarbejde

I tematisk sprogarbejde arbejder man struktureret med udvalgte sproglige områder 
med afsæt i et tema, fx dyr, familien, farver. 

Tematisk sprogarbejde handler om at skabe struktur og opsætte nogle mål og ram-
mer for arbejdet. Med tematisk sprogarbejde kan man skabe forbindelse mellem de 
forskellige læreplanstemaer.

Det særlige ved struktureret tematisk sprogarbejde:

 � Man kan arbejde eksplicit med sprog.

 � Man kan arbejde med udvalgte sproglige områder.

 � Man kan arbejde i strukturerede forløb i forhold til sprog.

 � Man kan forbinde sproget med andre læreplansområder. 

Sprogarbejdet i Vallensbæk
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4.6. Sprogmiljø

Sprogmiljøet er en betegnelse for de sproglige påvirkninger, som et barn får fra sine 
omgivelser. I dagtilbud skal sprogmiljøet lede til sproglig læring hos barnet. Lærin-
gen foregår i pædagogisk tilrettelagte rammer. Et godt sprogmiljø tilrettelægges 
med afsæt i barnets sproglige kunnen, nysgerrighed og interesse. 

Det gode sprogmiljø skaber mulighed for samtale, særligt fordybet barn-voksen-
samtale. Det gode sprogmiljø er sanseligt, barnet lærer sprog ved at koble sanseer-
faringer med verbalsprog. For at opnå mest mulig og bedst mulig barn-voksensam-
tale, må vi være selvreflekterende og fx observere vores egen praksis. Benyt de 10 
understøttende sprogstrategier. Grib muligheden for samtale med børnene i hver-
dagssituationer; spisesituation hvor en voksen har en mindre gruppe børn, planlag-
te aktiviteter i mindre grupper, ved puslebordet, i garderoben, i sandkassen, på tur 
i nærmiljøet. Samtale, samtale, samtale - det er en god ide at være opmærksom på 
turtagning i kommunikationen, flere ture udvider samtalen.

4.7. Det fysiske sprogmiljø

Det er vigtigt, at vi tænker over, hvordan vi indretter det fysiske sprogmiljø i dagtil-
buddene. Børnene skal kunne møde sproglig variation og blive inspireret og udfor-
dret i børnehøjde, både sanseligt og emnemæssigt. Det er vigtigt at der er mulighed 
for samtale. Det kan være små fordybelsesrum, både inde og ude, fx huler, tipi, telt, 
små rum i rummet, rumdeler, sofa, madras med puder eller sækkestole.

Tænk over hvordan læringsmiljøet opleves i børnehøjde, fx hvor hænger det, der 
skal inspirere børnene?
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4.8. Læse- og skriveforudsætninger

Skriftsprogstilegnelsen starter på et meget tidligt tidspunkt i barnets liv, når barnet 
møder det skrevne sprog i meningsfulde sammenhænge.

Barnet ser det skrevne ord igen og igen på ting, som omgiver dem i hverdagen, på 
madkassen og i garderoben møder de deres eget navn og kammeraternes navne, 
på mælken står fx minimælk og skilte, som de møder på deres vej, fx stuens navn, 
M ved McDonalds, P på parkeringspladsen.

I skriftsprogstimulerende miljø har børn adgang til tegne- og skrivematerialer, og 
de møder voksne, der er behjælpelige og anvisende. De skriftsproglige anvisninger 
er motiverende for barnets egne eksperimenter med at læse og skrive. Ofte star-
ter børnene med legeskrivning/skriblerier. Ved legeskrivning bestemmer barnet selv, 
hvordan skriftens symboler ser ud.

Skriftsproget anvendes, når vi:

 � Læser

 � Skriver og læser sedler, huskesedler, breve osv.

 � Skriver informationer eller historier på tegninger, tavler osv.

 � Holder orden og kategoriserer fx navn på legekasser, kurve i garderoben.

 � Krydser af på navnelister.

Gode råd til arbejdet med skriftsproget

 � Skriv, mens børnene ser det, og udtal, hvad der skrives.

 � Vis brugen af det skrevne sprog ved selv at læse, mens børnene ser det.

 � Motiver til tegne- og skriveaktiviteter i meningsfulde sammenhænge.

 � Vis interesse for det, barnet skriver.

 � Anvis, hvordan ord staves, hvis barnet beder om det.

 � Brug bogstavernes lyd, udseende og form.

 � Ret ikke børnenes egne bogstaver eller skrivning/stavning. Børn starter med at 
skrible.

 � Vis skriveretning og vis start på papiret ved skrivning.

 � Vejled forældrene i at bruge skriftsproget hjemme.

 � Lav ordkort til børnenes skuffe med fx eget navn, kammeraters navne, mor og 
far, eller hvad barnet ønsker at skrive/stave.

 � Hav synlige bogstaver i institutionen og oversigt over alfabetet.

Det er ikke meningen, at vi skal lære børnene at læse og skrive i dagtilbuddet, men 
de skal lære at bogstaver og ord findes, og de skal vide, hvad det vil sige at skrive 
og læse.

Sprogarbejdet i Vallensbæk
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5.  Børn med dansk som  
 andetsprog 

I Dagtilbudsloven og Folkeskoleloven defineres tosprogede børn: 

”Ved tosprogede børn forstås børn, der har et andet modersmål end dansk og som 
først ved kontakt med det omgivende samfund lærer dansk.”

Rambøll Sprog: Betegnelsen ”tosprogede” indeholder børn, hvor der til dagligt bli-
ver talt et andet sprog end dansk i barnets hjem og/eller barnets modersmål er et 
andet/andre sprog end dansk.

 � Modersmål: Det eller de sprog, som barnet lærer først og fortrinsvis i hjem-
met. Ofte er det det sprog, som familien taler sammen på. Et barn kan have 
et eller flere modersmål, hvis fx far og mor taler hver sit sprog med barnet, og 
barnet udvikler begge sprog parallelt. Modersmål kaldes også barnets første 
sprog.

 � Dansk som andet sprog: Det sprog, som barnet lærer, efter at det har lært 
sit modersmål. ”Andet” angiver således den rækkefølge, barnet har lært spro-
get i, men i virkeligheden kan det være barnets tredje sprog, hvis barnet fx har 
flere modersmål. Andetsproget er det sprog, som er majoritetssprog eller nati-
onalsprog i det samfund, som barnet lever i. I Danmark er det dansk.

 � Fremmedsprog: Det sprog, som man typisk lærer gennem undervisning i et 
andet land end, hvor sproget tales som modersmål. Fx engelsk, som vi lærer i 
skolen som et fremmedsprog.

 � At være tosproget: En betegnelse, som viser, at barnet har to eller flere 
sprog. Betegnelsen angiver ikke niveau for barnets sprogkompetence. Barnet 
kan evt. beherske begge sprog lige godt. Som oftest kan barnet udtrykke sig 
med en større sprogkompetence på det ene sprog frem for det andet alt ef-
ter, hvilke sprogmiljø barnet befinder sig i, fx dansk i børnehaven og arabisk i 
hjemmet.

 � Mellemsprog eller intersprog: Et sprog med sine egne regler og under sta-
dig forandring. Man kan sige, at det er et ”sprog undervejs” i barnets bestræ-
belser på at udvikle et nyt sprog, fx dansk. Barnets sprog vil være præget af 
fejl, men det er den måde, barnet afprøver og udvikler sit sprog på, efterhån-
den som barnet får nye sproglige erfaringer.

 � Domænesprog: Et udtryk som angiver, at der til et givet domæne (sted), fx i 
børnehaven eller i hjemmet, knytter sig et dominerende sprog, fx dansk i bør-
nehaven.

 � Kodeskift: Når et barn skifter mellem to eller flere sprog i en samtale eller 
ytring, kalder man det kodeskift. Det er et bevidst valg, som barnet bruger for 
at kunne opretholde en given kommunikation med personer, som behersker 
samme sprog som barnet.
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Børn, der ikke er optaget i et dagtilbud skal sprogvurderes ved 3 årsalderen. Denne 
sprogvurdering er kommunens sprogkoordinator ansvarlig for.

Procedure:

1. Hvert kvartal modtager sprogkoordinatoren oversigt fra pladsanvisningen 
over de tosprogede børn, der ikke er optaget i et dagtilbud i kommunen.

2. Sprogkoordinatoren kontakter barnets forældre pr. brev.

3. Forældrene tilbydes en sprogvurdering af deres 3 årige barn samt en 
samtale med sprogkoordinatoren. Dette foregår i daginstitution Stien el-
ler i barnets eget hjem. Barnet sprogvurderes med sprogvurderingsmate-
rialerne fra Rambøll Sprog.

Det første møde:

 � Hvis der er behov rekvireres en tolk, ellers foregår mødet på dansk/engelsk.

 � Sprogvurderingens forældredel gennemgås med forældrene og de introduce-
res til sprogvurderingen.

 � Barnet sprogvurderes af sprogkoordinatoren mens forældrene er tilstede. 

 � Forældrene rådgives i forbindelse med sprogstimulering i hjemmet. 

 � Efter mødet registreres barnets score og forældrene kontaktes ang. resultatet 
og det videre forløb.

 � Forældrene gøres opmærksom på, at barnet har mulighed for at blive optaget 
i et dagtilbud i kommunen.

Hvis det af sprogkoordinatoren vurderes, på baggrund af sprogvurderingsresultatet, 
at barnet har behov for sprogunderstøttende aktiviteter, tilbydes barnet deltidsplads 
i daginstitution Stien, Vejlegårdsparken 76 -78.

I forhold til forældrenes beskæftigelsesforhold fastsættes det, om der skal være tale 
om et 15 eller 30 timers sprogstimuleringstilbud i henhold til Dagtilbudslovens § 11, 
stk. 4 og stk. 5.

6.  Sprogstimulering af børn, der  
 ikke er optaget i et dagtilbud  
 (jævnfør § 11, stk. 2)
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7.  Forældreinddragelse i arbejdet  
 med børnenes sprog

Forældre spiller en vigtig og central rolle i deres børns sprogtilegnelse. Derfor er det 
vigtigt at inddrage forældrene i arbejdet med børnenes sprog.

Barnet øver sit sprog gennem samtaler med forældrene. En god måde at få en sam-
tale i gang med barnet på, er ved at stille åbne spørgsmål. Åbnende spørgsmål be-
tyder spørgsmål, som barnet ikke kun kan svare ”ja” eller ”nej” til.

Brug hverdagens situationer til at få samtale i gang med barnet, snak om det I ser 
på vej hjem fra dagtilbuddet, sæt ord på det I laver, digt historier, lad barnet fortæl-
le om en leg eller en oplevelser.

Gode råd til forældre om sprogstimulering af deres børn:

 � Læs højt for dit barn, gerne hver dag.

 � Brug dialogisk læsning, hvor den voksne og barnet taler sammen om det, de 
læser. 

 � Læs gerne den samme bog flere gange, og snak om handling og nye ord.

 � Tag på biblioteket med barnet og lån bøger med hjem.  
Spørg gerne bibliotekaren om hjælp og råd.

 � Leg med bogstaver (literacy) og tal og former (numeracy).

 � Syng med barnet og brug rim og remser.

 � Leg med sproget og lav vrøvleord.

 � Spil fx billedlotteri, husk barnet skal sige, hvad der er på kortet.

 � Brug de understøttende sprogstrategier i hverdagens aktiviteter og samtaler: 
Følg barnets interesse; Brug åbnende spørgsmål; Vent på barnets svar; Fortolk 
og udvid, hvad barnet siger; Hjælp barnet med at sætte ord på; Forklar de ord 
barnet ikke kender i forvejen; Relater til noget barnet kender; Udnyt de sprog-
lige kompetencer, som barnet har i forvejen; Ret ikke barnets fejl direkte; Leg 
med sproget, når det er muligt.

 � Lær mere om understøttende sprogstrategier og dialogisk læsning på 
www.sprogpakken.dk Der er også mulighed for at downloade sprogpakken til 
iPhone eller Smartphone via App Store.

http://www.sprogpakken.dk
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Særligt for tosprogede forældre

Forældrene har en vigtig rolle i forbindelse med barnets dansksproglige udvikling.  
En måde at støtte barnets dansksproglige udvikling på, er ved at sprogstimulere bar-
net på modersmålet. Et godt modersmål er et godt udgangspunkt for tilegnelsen 
af det danske sprog. 

 � Stimulér dit barns modersmål. Et godt modersmål er vigtigt for tilegnelsen af 
dansk.

 � Glæd dig, når dit barn bruger danske udtryk. Barnet får lyst til at lære mere 
dansk, når du viser, at du er stolt over det.

 � Leg bytte-ord-leg med barnet. Snak med barnet om, at tingene hedder noget 
på modersmålet og noget andet på dansk.

 � Opsøg steder og aktiviteter, hvor dit barn hører dansk i fritiden. Tag fx på bib-
lioteket og legepladser, hvor der er børn, der taler dansk.

 � Læs gerne børnebøger på modersmålet, på biblioteket kan de skaffe børne-
bøger hjem på modersmålet.  
- Brug biblioteket, de hjælper gerne. 

Forældreinddragelse i arbejdet med  
børnenes sprog
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8.  Samarbejde med Pædagogisk  
 Psykologisk Rådgivning (PPR)

Vallensbæk Kommune har et forpligtende samarbejde med PPR Ishøj.

For de børn, som har særlige sproglige udfordringer, samarbejder forældre, dagtil-
bud og PPR om fælles handleplaner.

For de børn, som kommer i kategorien særlig indsats, udarbejdes handleplaner i 
samarbejde med forældre og fagpersoner fra PPR (talepædagog, psykolog) samt le-
der og pædagog fra institutionen. 

Henvendelse til PPR Ishøj 

Ishøj Rådhus

Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj

Tlf. 4357 7410 / E-mail: ppr@ishoj.dk

For yderligere information: www.ishoj.dk 

http://www.ishoj.dk
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9.  Vallensbæk Kultur- og  
 Borgerhus – Samarbejde med 
 børnebiblioteket

Dagtilbuddene i Vallensbæk samarbejder med børnebiblioteket. Alle dagtilbud har 
lånekort til Vallensbæk Bibliotek. Nogle dagtilbud i Vallensbæk Nord får bogkasser 
fra biblioteket, som de afhenter på Pilehaveskolen.

Personalet på daginstitutionerne har mulighed for at kontakte personalet på børne-
biblioteket i forbindelse med projekter mm., når de ønsker hjælp til at finde relevan-
te materialer eller til at få inspiration til nye bøger til fx dialogisk læsning.

Institutionerne har mulighed for at lave udstillinger på børnebiblioteket efter afta-
le med biblioteket.

Børnebiblioteket inviterer dagtilbuddene til forskellige arrangementer, fx historie-
læsning, sang, teater og kreative aktiviteter.
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Vallensbæk Kommune

Vallensbæk Stationstorv 100

2665 Vallensbæk Strand

 4797 4000

 www.vallensbaek.dk

Center for Børn og Unge
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