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Procedure for sprogvurdering 

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

Lov. §11 i dagtilbudsloven, sprogvurdering og sprogstimulering. 

Loven omhandler gennemførsel af sprogvurdering for børn omkring 3 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 børnehaven Stribonitten foregår alt arbejdet med børnene i tæt samarbejde med forældrene.  
 

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

• Middelfart kommune har politisk vedtaget, at alle børn i kommunen sprog screenes. 

• Sprogvurdering skal fravælges af forældrene hvis dette ikke ønskes.  

• Selve sprog screeningen foregår elektronisk via Rambøll, den er delt ind i en forældre del og en pæ-
dagog del. 

• Pædagogen udfører først sin del af testen, når forældrene har færdiggjort deres del af den. 

• Hvis testen viser behov for indsat afholdes der samtale med forældrene, med fremlæggelse af 
sprogvurderingen, hvor der udarbejdes en handleplan.  

• Opstart på samarbejde med talepædagog i PPR, hvis dette er relevant 

• Opfølgningsmøde med forældrene. 
 

Når barnet er blevet sprogvurderet, placeres det i en indsatsgruppe. Dette sker på baggrund af scoren 

for hvert delelement. 

Der findes tre indsatsgrupper: 

 Særlig 
indsats     

Omfatter de 5% af børnene, som vurderes at have behov for en særlig sprogstimulerende 
indsats. Denne særlige indsats medfører ofte en indstilling til PPR. 

 Fokuse-
ret ind-
sats  

Omfatter de 10%, som vurderes at have behov for en indsats indenfor mindst ét sprogom-
råde. Fælles for børnene er, at de bruger sproget og viser, at de forstår talt sprog, men 
begge dele kun i et vist omfang. Disse børn kan have sproglige vanskeligheder. 

 Generel 
indsats    

Omfatter de resterende 85%, som har en alders-svarende sproglig udvikling. Fælles for bør-
nene er, at de bruger et varieret sprog, og har en god forståelse for sproget. 
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