
Styrket sprogmiljø i daginstitutionen 

Formål  

Formålet med inklusionspakken er 
- at understøtte sprog som en integreret del af den pædagogiske praksis 

i daginstitutionen. 
- at skabe øget bevidsthed om betydningen af den sproglige indsats  
- at få konkrete, pædagogiske værktøjer i det daglige samvær med 

børnene. Jf. temaet om sproglig udvikling i de pædagogiske læreplaner  

Indhold 

Inklusionspakken er et tilbud til daginstitutionen – et team på en stue. 
Forløbet indebærer, at teamet og medarbejderne fra TCBU samarbejder 
om sprogmiljøet med fokus på bestemte situationer, hvor sparring og 
konkrete metoder kan give ny inspiration til arbejdet med sprog.  

 

Der kan f.eks. sættes fokus på en af følgende: 

- Udtale fx Hit med Lyden 
- Dialogisk læsning fx Læseleg 
- Stimulering af ordforråd 
- Sproglig opmærksomhed tænkt ind i hverdagens rutiner 
- Tematisk sprogarbejde 
- Rim og remser 
- Pragmatik (turtagning, betydningen af sproget, kommunikation, aflæse 

og tolke andres tale) 
- Visuel og konkret understøttelse af talesprog 
- Særlige udfordringer ved arbejdet med flersprogethed  
- Tegn til tale 

 

 

 

 

 

Om forløbet 

Forløbet tilpasses daginstitutionens behov.  
 

Udgangspunktet er: 
- En forventningsafstemning på 1 ½ time, hvor forløbet tilrettelægges. 
- Iagttagelse af det sproglige miljø i gruppen 
- TCBU og teamet: praksisforløb i gruppen (et nærmere aftalt timeantal 

over 3 – 4 uger) 
- Refleksionsmøde på 1½ time undervejs i forløbet 
- Afsluttende evalueringsmøde på 1 ½ time. Hvordan implementeres 

pakkens indhold i det fremtidige sprogarbejde? 
- Opfølgningsmøde ca. tre måneder efter afsluttet forløb. 
 

Forløbet kan evt. suppleres med et oplæg til dialog på fx p-møde. Dette 
aftales på det indledende møde. 
 

Forventninger til daginstitutionen 

Det er afgørende, at teamet har lyst til at sætte egen praksis i spil og vil 
afprøve nye pædagogiske handlemuligheder. Det betyder, at det er 
nødvendigt, at der afsættes tid til fælles iagttagelser, refleksion og 
evaluering. 
Det kræves, at daginstitutionens leder deltager i den indledende 
forventningsafstemning og det afsluttende møde. 
 

Hvilke faggrupper deltager fra TCBU? 

Sprogvejledere og tale- hørekonsulenter 
 

Hvis du vil vide mere 

…inden du bestiller inklusionspakken, kan du kontakte Lars G Jensen, 
lagje@vejle.dk  
 

mailto:lagje@vejle.dk

