

FORMÅLET MED TIDLIG
INDSATS ER:

Legestuegrupper i børnehaverne for
de treårige, der vurderes at have
behov for det.



At alle kan påbegynde skolestarten uden sprogmæssige proble-



mer.

Individuel sprogstimulering i børnehaverne for de fireårige, der vurderes at have behov for det.





Sikre at alle elever får det maksimale faglige og sociale udbytte

Sprogskole for de femårige, der
vurderes at have behov for det.

af undervisningen i skolen

Sprogstimuleringen varetages af sprogpædagoger ansat ved PPR.
Ifølge Dagtilbudsloven § 11 stk. 1 og 2 har
kommunerne pligt til at give alle tosprogede
børn i børnehavealderen sprogstimulering,
hvis barnet vurderes at have behov for det.
Ligeledes er det forældrenes pligt at tage
imod sprogstimulering af deres barn.
Billund kommune har valgt, at tosprogede
småbørn skal sprogscreenes med ”Hjernen
og Hjertet” udviklet af Rambøll sprog.

BILLUND KOMMUNE

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Jorden Rundt 1
7200 Grindsted
Tlf.: 79 72 75 71

BILLUND KOMMUNE

I BILLUND KOMMUNE
HAR VI VALGT:

SPROGSTIMULERING
TIL TOSPROGEDE
SMÅBØRN!

HVORFOR ER DET
VIGTIGT, AT DIT
BARN BLIVER
DYGTIG TIL
SPROG?


Fordi sproget spiller en vigtig

HVORDAN KAN DU SOM
FORÆLDER VÆRE MED
TIL AT STØTTE DIT BARN
I DEN SPROGLIGE
UDVIKLING?


Snak om det du gør sammen med dit barn. For ek-

HVORFOR ER DET
VIGTIGT, AT DIT BARN
KOMMER I ET
DAGTILBUD?


Fordi dit barn så tidligt som muligt får

rolle i forhold til dit barns mulig-

sempel når I laver mad, er på indkøb, er på legeplad-

mulighed for at høre og bruge det

hed for at kommunikere og

sen…..

danske sprog.

være sammen med andre.




nets spørgsmål.

For at dit barn bedre kan
udtrykke sine følelser og
behov

Lyt til det, dit barn har at fortælle dig. Svar på bar-



Læs højt for dit barn. Gerne hver dag. Snak med dit
barn om det I læser. Svar på barnets spørgsmål.



Hvis barnet hat en yndlingshistorie, så læs den man-

Fordi et godt sprog har be-

ge gange. På et tidspunkt kan barnet måske ”læse”

tydning for, at dit barn lærer

historien for dig.

at læse, skrive og kan tileg-



ne sig fremmedsprog



Læs og sig rim og remser sammen med dit barn.

Fordi et velfungerende sprog



Leg med dit barn— og tal med dit barn! Sæt ord på

giver dit barn de bedst muli-

det du gør.

ge betingelser for en god



Syng med dit barn.

uddannelse.



Spil små spil f.eks. vendespil, billedlotteri osv.

For at dit barn kan vokse op til



Fortæl små eventyr for dit barn.



Gå på biblioteket og lån bøger sammen med dit

skolegang og for efterfølgende at kunne gennemføre en



et selvstændigt og velfungerende menneske, der kan klare sig

barn.

godt i det danske samfund.



På legeteket kan du låne spil og legetøj.



Fordi sproget udvikles i legen sammen med andre børn.

