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Sprogkonferencen som evaluerings- og interventionsgreb i bh.klassen

For at skabe sammenhæng i barnets overgang fra børnehave til skole og for at sikre videndeling 
og kontinuitet i den sproglige indsats omkring barnet afholdes en årlig sprogkonference i oktober 
måned med deltagelse af bh.klasseleder, læsevejleder, afdelingsleder, tale/hørekonsulent, ppr-
psykolog og sprog- og læsekonsulent. Mødet estimeres til 1 time pr. 0.klasse. Skoleafdelingen 
forestår mødeindkaldelsen. Sprog- og læsekonsulenten udsender dagsorden og laver referat.

På sprogkonferencen drøftes de enkelte elever ud fra den aktuelle sprogvurdering og med 
baggrund i den viden om barnet, der allerede foreligger. Vigtige elementer på konferencen er:

 at opdage og konferere tidlige risikotegn på senere afvigende læseudvikling
 at pege på tværfaglige sprogstimulerende indsatser
 at kvalificere samarbejdet mellem samtlige aktører omkring barnet
 at ensarte indsatsen på kommunens tre skoler

Indsatserne løftes af de primære aktører omkring barnet, det vil sige bh.klasseleder, læsevejleder, 
afdelingsleder og forældre med mulighed for inddragelse af sprog- og læsekonsulent og/eller 
talehørekonsulent, som kan understøtte udvikling med særlig opmærksomhed på brobygning til 
1.klasse.

Dagsorden

1. Præcisering af formålet med mødet
2. Drøftelse af de enkelte elever med udgangspunkt i sprogvurdering og observation af:

a. Produktivt talesprog (aktivt ordforråd, grammatiske færdigheder, evne til at producere 
sprog, formulere sætninger…)

b. Receptivt talesprog (passive ordforråd, sprogforståelse…)
c. Lydlige kompetencer (rim, fonologisk opmærksomhed, bogstavkendskab…)
d. Kommunikative kompetencer (sprog i brug i sociale og kommunikative situationer…)

3. Drøftelse af indsatser ud fra klasseprofil:
a) Indsatser rettet mod børn med alderssvarende skriftsproglig udvikling & børn, der kalder 

på udfordringer (generel indsats)
b) Indsatser rettet mod børn i risiko for at udvikle skriftsproglige vanskeligheder (fokuseret 

indsats)
c) Indsatser rettet mod børn, der har brug for en fokuseret indsats (særlig indsats)

4. Hvilke elementer vægtes i undervisningen? – Drøftelse med udgangspunkt i Den læsedidaktiske 
cirkel

5. Tidlige risikotegn på senere afvigende læseudvikling - Indsatser og handleplaner
6. Eventuelt & evaluering af mødet
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Sprogkonference i 
bh.klassen Dato Kl.

Til stede
Afbud
Referent Pernille Sørensen

Punkt Status & Pædagogiske konsekvenser og tiltag Aftaler
1 Præcisering af 

formål med mødet 
v. Pernille

Literacy strategi 
 Operationalisering af data
 Tidlig identifikation & Tidlig indsats – tidligt forebyggende
 Tværfagligt samarbejde dagtilbud-skole & bh.kl.-1.kl.
 Følge udvikling & progression
Persondatalov – hvad må vi tale om? 

2 Drøftelse af 
klasseprofil

Rambøll Sprog

Hvad giver prøveresultaterne anledning til af 
overvejelser?

3 Drøftelse af 
indsatser rettet 
mod børn

Se ”Status og handleplan”

5 Hvilke elementer 
vægtes i 
undervisningen – 
drøftelse ud fra  
Den 
læsedidaktiske 
cirkel

Model uddelt

6 Tidlige risikotegn 
på senere 
afvigende 
læseudvikling - 
Indsatser og 
handleplaner

Dokument uddelt

7 Eventuelt & 
Evaluering af 
mødet
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* læsevejleder, sundhedsplejerske, psykolog, talehørekonsulent, sprog-/læsekonsulent

Revurdering 
 Efter 5 uger
 Ved forårets testning

Skemaet sendes til sprog- og læsekonsulenten og overleveres til kommende dansklærer

Status Handleplan
Navn Status efter 

sprogvurdering
Mål for 
kommende 
periode

Tiltag Aftale/Inddragelse 
af 
ressourceperson*

Klassen som helhed

Elever, der kalder 
på udfordringer

Elever der opfylder 
trinmål

Elever i risiko for at 
udvikle sproglige 
vanskeligheder

Elever, der har brug 
for en fokuseret 
indsats


