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 Beskrivelse af arbejdet med §11 i dagtilbudsloven i Børnehaven Stribonitten. 

Lov. §11 i dagtilbudsloven, sprogvurdering og sprogstimulering. 

Loven omhandler gennemførsel af sprogvurdering for børn i alderen 2.10-3.4 år, hvor der er sproglige, 

adfærdsmæssige eller andre forhold der giver formodning om, at barnet kan have behov for 

sprogvurdering, samt efterfølgende sprogstimulering. 

§ 11 Stk. 6 sprogvurderingen skal varetages af en person med særlige kvalifikationer. 

 Stribonitten har en uddannet Sprogpædagog. Sprogpædagogen sørger for at være opdateret inden 
for området. 

 I børnehuset Stribonitten foregår alt arbejdet med børnene i tæt samarbejde med forældrene.  

Den sproglige indsats for børn i alderen 2,10 -  3,4 år. 

1. Middelfart kommune har politisk vedtaget at alle børn i kommunen sprog screenes. 
2. Selve sprog screeningen foregår elektronisk, den er delt ind i en forældre del og en pædagog del, vi 

har besluttet at pædagogen først udfører sin del af testen, når forældrene har færdiggjort deres 
del af arbejdet. 

3. Vi tager kontakt til forældrene med henblik på at få materiale der eventuelt er udarbejdet i dagple-
jen, hvis dette ikke er modtaget.  

4. Samtale med forældrene, med fremlæggelse af resultatet af sprogvurderingen, hvis vurderingen 
viser et behov for særlig indsats, så laves en TRASS. Der udarbejdes, SMTTE handleplan. 

5. opstart på samarbejde med talepædagog i PPR hvis dette er nødvendigt. 
6. Opfølgningsmøde med forældrene. 

 

Beslutning angående indsatsens form. 

Med udgangspunkt i scorings arket i sprogvurderingsmateriale arbejder vi med børnene på følgende måde: 

1. Total score 0-3 udløser generel indsats.  
a. Det betyder at barnet er alderssvarende inden for alle sprogområder og at barnet vil mod-

tage almindelig pædagogisk indsats i hverdagen.  
2. Total score 4-5 udløser en fokuseret indsats.  

a. Det betyder at barnet har brug for fokuseret pædagogisk indsats på mindst et sprogom-
råde. Her har Stribonitten egen sproggruppe ”volapyk”, som oprettes hvis der er flere børn 
med behov for fokuseret indsats, ellers vil sprogpædagogen lave målrettet tiltag i samar-
bejde med det øvrige personale. 

3. Total score 6 eller derover udløser særlig indsats.  
a. Det betyder at barnet har behov særlig indsats i form af talepædagog fra PPR. Som forbere-

delse til dette samarbejde laver børnehavens sprogpædagog en TRASS.  
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