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Sprogkonferencen som evaluerings- og interventionsgreb i dagtilbud

På sprogkonferencen deltager daglig pædagogisk leder, talehørekonsulent og sprogansvarlig 
pædagog. Daglig pædagogisk leder forestår mødeindkaldelse og er ansvarlig for den 
efterfølgende opfølgning. 
På sprogkonferencen konfereres den samlede børnegruppe og de enkelte børn ud fra den 
aktuelle sprogvurdering og med baggrund i den viden om barnet, der allerede foreligger. Vigtige 
elementer på konferencen er:

• At konferere afvigelser fra den normale sprogudvikling
• At opdage og konferere tidlige risikotegn på senere afvigende læseudvikling (dysleksi)
• At pege på tværfaglige sprogstimulerende indsatser
• At kvalificere samarbejdet mellem samtlige aktører omkring barnet
• At ensarte indsatsen i kommunens dagtilbud

Indsatserne løftes efterfølgende af de primære aktører omkring barnet – dvs. sprogansvarlige 
pædagoger, øvrigt personale og forældre med mulighed for inddragelser af talehørekonsulent.

Dagsorden
1. Præcisering af formålet med mødet
2. Drøftelser af de enkelte børn med udgangspunkt i sprogvurdering og pædagogiske 

observationer:
a) Produktivt talesprog (aktivt ordforråd, grammatiske færdigheder, evne til at 

producere sprog, formulere sætningner…)
b) Receptivt talesprog (passivt ordforråd, sprogforståelse..)
c) Lydlige kompetencer (rim, fonologisk bevidsthed og opmærksomhed)
d) Kommunikative kompetencer (sprog i brug i sociale og kommunikative situationer…)

3. Drøftelser af indsatser ud fra profil:
a) Særlig indsats
b) Fokuseret indsats
c) Generel indsats
d) Indsatser rettet mod børn, der kalder på udfordringer

4. Aftale om opfølgende evaluering 
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* Sundhedsplejerske, psykolog, talehørekonsulent, sprog-/læsekonsulent

For børn med behov for fokuseret og særlig indsats anvendes opfølgnings- og handleværktøjet i Rambøll 
Sprog ”Fokuspunkter og Udviklingsplaner”, som automatisk overføres til skolen, når barnet begynder i 
børnehaveklasse. 
https://www.results.dk/servlet/dk.pls.rambollresults.web.projectweb.ProjectWebPreview?content=14513

Procedure for beskrivelse af håndtering af sprogvurderinger i Faxe Kommune findes i SBSYS
url:sbsyslauncher:dokument_id=2600188&ConServerName=SBSYSDBPROD.FAXEKOM.DK&ConDatabaseName=
SbSysNetDrift&ConDisplayName=Faxe%20(Drift)&sso=True

Status Handleplan
Navn Status efter 

sprogvurdering
Mål for 
kommende 
periode

Tiltag Aftale/Inddragelse 
af 
ressourceperson*

Børnegruppen som 
helhed

Børn, der kalder på 
udfordringer

Børn, i Generel 
indsats

Børn, i fokuseret 
indsats

Børn, i Særlig 
indsats

Plan for opfølgende evaluering
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