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12. april 2015

Samarbejdet om kommunens generelle  
og forebyggende sprogindsatser 0-6 år
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§ 11. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, 
at der gennemføres en sprogvurdering af 
børn i alderen omkring 3 år, der er optaget  
i et dagtilbud, hvis der er sproglige, adfærds-
mæssige eller andre forhold, der giver  
formodning om, at barnet kan have behov for 
sprogstimulering.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, 
at der gives sprogstimulering til børn, som på 
baggrund af en sprogvurdering efter stk. 1 og 
2 vurderes at have behov for sprogunderstøt-
tende aktiviteter. 

Det kommunale arbejde med det generelle og de 
forebyggende sprogindsatser på 0-6 årsområdet 
er bygget op omkring et tværfagligt samarbejde, 
der involverer Børne- og Familieafdelingen og 
Skoleafdelingen. Børne- og Familieafdelingen har  
forankret opgaven i pædagogisk udviklingssektion. I 
Skoleafdelingen er opgaven delt mellem Pædagogisk 
Psykologisk Rådgivning (PPR) og Kompetencecenter  
for sproglig, kulturel og social Integration.

Formålet med det tværfaglige samarbejde er 
at sikre gensidig information, videndeling og 
sammen hæng i vores sprogindsatser. Beskrivelse 
af kommunens øvrige sprogindsatser kan indhentes 
hos Kompetencecenter for sproglig, kulturel og 
social integration . 

Der er nedsat en nøglepersonsgruppe og en  
arbejdsgruppe, som arbejder mere i dybden: 

• Nøglepersonsgruppen er en tværgående tænke-
tank. Deres opgave er at drøfte kommende 
indsatser, følge udviklingen på sprogområdet 

og behovet for kompetence udvikling. Nøgle-
personsgruppen er bredt repræsenteret og 
består af en sprogpædagog fra en institution, 
en sundhedsplejerske, en pædagogisk leder fra 
dagplejen, to talehøre kon sulenter, en tosprogs-
vejleder, den ledende tale-hørekonsulent fra PPR,  
lederen af Kompeten ce center for sproglig, kul tu rel 
og social integration samt en pædagogisk leder 
fra Børne- og Familieafdelingen. 

• Arbejdsgruppens opgave er at planlægge og 
tilrettelægge temamøder for de sprogansvarlige 
pædagoger i institutionerne og holde sig  
orienteret om den nyeste viden på sprogområdet. 
Arbejdsgruppen består af en tosprogsvejleder 
og to tale-hørekonsulenter. 

Det tætte samarbejde mellem Pædagogisk  
Udviklingssektion, PPR og Kompetencecenter 
for sproglig, kulturel og social integration gør, at 
grænserne kan være flydende, men overordnet 
set er opgaverne fordelt således:



PPR
-  Facillitering af sprogvurdering af etsprogede  

3-årige børn og førskolebørn.

-  Facillitering af sprogstimulering af børn, der pla-
cerer sig i fokuseret indsats i en sprogvurdering.

-  Sprogvejledning til forældre og pædagoger om 
børn, der har behov for en særlig eller fokuseret 
sprogindsats.

-  Bistand vedr. børn med behov for en særlig 
indsats

- Forebyggende arbejde:

• Oplæg på forældreog personalemøder

• Undervisning på Familieiværksætterkurserne

 - Digitale sprogvurderinger.

 - Sprogprojekter.

Kompetencecenter for integration
-  Sprogvurdering af alle tosprogede 3-årige og 

førskolebørn

-   Sproghandleplan for tosprogede børn, der  
placerer sig i en fokuseret eller særlig indsats  
i en sprogvurdering.

-  Vejledning til pædagoger og forældre om  
sprogstimulering af tosprogede børn.

-  Sprogstimulering i dagtilbud med et betydeligt 
antal tosprogede børn i tæt samarbejde med  
dagtilbuddets personale.

-  Intensive indsatser målrettet dagtilbud med  
nyankommne tosprogede og dagtilbud, hvor  
opgaven med sprogstimulering af tosprogede  
børn er ny.

-  Sprogprojekter målrettet tosprogede børn.

-  Forebyggende arbejde:

• Oplæg på personalemøder

• Grundkurser i dansk som andetsprog.

Børn og familie
-  Facillitering af det generelle sprogarbejde 

i institutionerne (de pædagogiske læreplaner).

-  Tidlig sprogindsats.

-  Sprogansvarlige pædagoger i dagtilbud.

-  Digitale sprogvurderinger.

-  Sprogprojekter målrettet alle børn  
i kommunen.

-  Overordnet overblik og sammenhæng i  
generelle sprogindsatser på 0-6 årsområdet

Tværgående  
samarbejde og ydelser 

-  Overblik over nyeste viden på området.

-   Temamøder for de sprogansvarlige  
 pædagoger i institutionerne.

-  Netværksmøder for sprogansvarlige.

-   Fyraftensmøder.

-  Koordinerede indsatser.

-  Kurser.

-  Tilbud med udgangspunkt  
i efterspørgsel og behov.

Området referer til den kommunale  
nøglepersonsgruppe.
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Opgaver under Børne- og Familieafdelingen, som løses af institutionerne:
• Det generelle sprogarbejde i institutionerne  

(de pædagogiske læreplaner).

• Lederen har ansvaret for, at der bliver taget stilling til,  
hvilke etsprogede 3-årige børn der har behov for at få  
foretaget en sprogvurdering. 

• Sprogvurdering af etsprogede 3-årige børn og  
førskolebørn, hvor der er formodning om sproglige  
udfordringer.

• Sproghandleplan og sprogstimulering af børn, der  
placerer sig i fokuseret eller særlig indsats ifølge en  
sprogvurdering.

• Samarbejde og vejledning af forældre om  
sprogstimulering af et- og tosprogede børn.

• Har en eller flere (jf. Beskrivelse af de  
sprogansvarliges funktioner)  
sprogansvarlige pædagoger i dagtilbuddet.



Dagtilbudsloven § 11 & 12 om  
sprogvurdering og sprogstimulering
§ 11. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der 
gennemføres en sprogvurdering af børn i alderen 
omkring 3 år, der er optaget i et dagtilbud, hvis der 
er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, 
der giver formodning om, at barnet kan have  
behov for sprogstimulering.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at 
der gennemføres en sprogvurdering af alle børn 
i alderen omkring 3 år, der ikke er optaget i et 
dagtilbud. Kommunalbestyrelsen har endvidere 
ansvaret for, at forældre i forbindelse med sprog-
vurderingen gøres opmærksomme på muligheden 
for, at deres barn kan blive optaget i et dagtilbud.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, 
at der gives sprogstimulering til børn, som på 
baggrund af en sprogvurdering efter stk. 1 og 2 

vurderes at have behov for sprogunderstøttende 
aktiviteter. Omfanget af sprogstimuleringen skal 
på baggrund af sprogvurderingen efter stk. 1 og 
2 fastsættes ud fra det enkelte barns behov for 
sprogstimulering, jf. dog stk. 4 og 5. Tosprogede 
børn, som på baggrund af en sprogvurdering efter 
stk. 2 vurderes at have behov for opfølgning, skal 
modtage sprogstimulering af en varighed på 15 
timer ugentligt.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at 
der gives et sprogstimuleringstilbud på 15 timer 
om ugen til tosprogede børn, der ikke er i dagtilbud, 
og som på baggrund af en sprogvurdering efter 
stk. 2 vurderes at have behov for sprogunder-
støttende aktiviteter.
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Stk. 5. Når mindst en af forældrene, der har retten 
til dagtilbudspladsen, ikke er i beskæftigelse, skal 
kommunalbestyrelsen i stedet for tilbuddet efter 
stk. 4 give et sprogstimuleringstilbud i form af en 
plads 30 timer om ugen i et dagtilbud efter § 19, 
stk. 2 og 3, eller § 21, stk. 2 og 3, til tosprogede 
børn, der ikke er i dagtilbud, og som på baggrund 
af en sprogvurdering efter stk. 2 vurderes at have 
behov for sprogunderstøttende aktiviteter.

Stk. 6. Sprogvurdering efter stk. 1 og 2 og sprog-
stimulering efter stk. 3-5 varetages af personer, der 
har særlige kvalifikationer til at varetage opgaven.

Stk. 7. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at 
sikre, at barnets forældre inddrages i forbindelse 
med sprogvurderingen og sprogstimuleringen efter 
stk. 1-5, samt at forældrene får vejledning i selv at 
understøtte deres barns sproglige udvikling.

Stk. 8. Ministeren for børn, ligestilling, integration 
 og sociale forhold fastsætter regler om, at  
i tilfælde, hvor den af forældrene, der har retten 
til dagtilbudspladsen, bor i samme husstand med 
en ægtefælle eller lever med en samlever i et 
ægteskabslignende samlivsforhold, skal ægte-
fællens eller samleverens beskæftigelsesstatus 
indgå i kommunens vurdering af, om forældrene 
er i beskæftigelse. I forlængelse heraf vil der blive 
fastsat regler om, at i tilfælde, hvor en forælder er 
enlig forsørger, er det alene den enlige forsørgers 
beskæftigelsesstatus, der skal indgå i kommunens 
vurdering. Der vil endvidere blive fastsat regler 
om, at forældre til et tosproget barn, der er optaget 
i et dagtilbud 30 timer om ugen, har pligt til at 
oplyse kommunen om ændringer i deres beskæf-
tigelsesstatus.

§ 12. Forældre til børn, der skal sprogvurderes 
efter § 11, stk. 1 og 2, og eventuelt modtage sprog-
stimulering efter § 11, stk. 3-5, har pligt til at lade  
deres barn deltage i sprogvurderingen og en even-
tuel sprogstimulering eller i en sprogsti mu le ring, 
der står mål med, hvad der almindeligvis kræves 
af den sprogstimulering, som kommunen tilbyder.

Stk. 2. Kommunen skal træffe afgørelse om 
stands ning af børneydelsen, jf. lov om en børne- 
og ungeydelse, hvis forældrene ikke overholder 
deres pligt efter stk. 1 og den manglende overhol-
delse ikke beror på undskyldelige omstændigheder.  
Afgørelsen er gældende for det kvartal, der følger 
efter kvartalet, hvor afgørelsen er truffet.

Stk. 3. Kommunen skal forud for, at et barn skal 
modtage en sprogvurdering efter § 11, stk. 1 og 2, 
og eventuel sprogstimulering efter § 11, stk. 3-5, 
oplyse barnets forældre om, at manglende  
overholdelse af forældrenes pligt efter stk. 1 kan 
medføre, at kommunalbestyrelsen efter stk. 2  
træffer en afgørelse om standsning af børneydelsen.

Stk. 4. Forældre, der selv vil varetage sprogstimu-
lering af barnet, skal meddele dette skriftligt til 
kommunen, forud for at sprogstimuleringen  
påbegyndes. Meddelelsen skal som minimum 
indeholde oplysninger om, hvilke børn der skal 
deltage i sprogstimuleringen, hvor sprogstimule-
ringen skal foregå, og hvem der skal varetage 
sprogstimuleringen af barnet.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at 
føre tilsyn med den sprogstimulering, som  
forældre selv varetager efter stk. 1.
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