Sprogstimulering i børnehaven

Barnets navn:________________________

Barnets navn:_____________________

Sprogstimulering i dansk i dit barns børnehave
Kære forældre
I Fredensborg Kommune lægger vi stor vægt på dit barns sproglige udvikling
helt fra de bliver født. Vi gør det, fordi sprog har en stor betydning for dit
barns fremtidige udvikling. Har dit barn et godt sprog, har det større mulighed
for at tage en god uddannelse.
Taler du et andet sprog end dansk der hjemme, er det vigtigt, at du taler
meget med barnet på det sprog, som du er bedst til. Så bliver det lettere for
barnet at lære dansk.
Sprogstimulering i dansk
Sprogvurderingen har vist, at dit barn har brug for hjælp til at styrke sit
danske sprog.
Det er obligatorisk for dit barn at deltage i sprogstimuleringen, ifølge
dagtilbudsloven § 11 er det en pligt du har som forælder.
Dit barn får sprogstimulering i sin børnehave af Lotte Højer og Lotte
Andersen, som er særlig uddannet til at arbejde med børns sprog.
De er begge ansat i Center for Skoler og Dagtilbud, Fredensborg Kommune.
Dit barn vil få opgaver med hjem fra Lotte og Lotte. Det kan være et spil, en
bog, en opgave eller en tegning.
Du skal hver dag hjælpe dit barn med at øve denne opgave..
Sprogvurdering
Alle tosprogede børn i alderen tre til seks år bliver sprogvurderet en gang om
året af deres stuepædagog. Dette gør vi for at kunne følge det enkeltes barns
sprog tæt.
Tosprogede børn, skal kunne klare sig på niveau med jævnaldrene
etsprogede kammerater i børnehaven og senere i skolen.
Sproghandleplan
Pædagogerne udarbejder en sproghandleplan for dit barns sprog sammen
med dig. Sproghandleplanen er et arbejdsværktøj for både pædagogerne og
dig, som forælder. Her er det synligt, hvad pædagogen skal arbejde med og
hvad du skal arbejde med, der hjemme.

Forældresamtaler
Du vil blive inviteret til at komme til møde to gange pr år, hvor vi vil tale om
hvordan dit barns sprog udvikler sig

Her kan vi tale om:
Hvordan dit barns sprog udvikler sig? Modersmålet og det danske sprog.
Hvad arbejder børnehaven med?
Hvad arbejder Lotte og Lotte med?
Hvad du kan arbejde med der hjemme?
Hvordan kan vi i fællesskab styrke dit barns sprog?
Du vil få besked i god tid inden mødet. Vi bestiller tolk, hvis du har brug for
det.

Dit barn skal have sprogstimulering:
Se skemaet

Klokken

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Fremmøde
Det er meget vigtigt for dit barn, at det kommer hver gang til
sprogstimuleringen. Det tager tid at lære et nyt sprog og det er vigtig for dit
barn at er sammen med sine kammerater.
Hvis barnet IKKE deltager kan Fredensborg Kommune trække børneydelsen
tilbage.
Hvis dit barn bliver sygt eller holder ferie, skal du ringe til Lotte og Lotte.
Du er velkommen til at kontakte Lotte og Lotte, hvis du har spørgsmål om dit
barns sprog.
Du kan kontakte dem på:
Lotte Højer, mobil: 22 95 07 10
Lotte Andersen, mobil: 28 59 82 84
Det er bedst mellem kl. 8.00 og 9.00 fra mandag til fredag.

I kan også maile til Lotte og Lotte:
Lotte Højer Weichels mail: loth@fredensborg.dk
Lotte Andersens mail: cand@fredensborg.dk

Vi gør opmærksom på, at dit barn ikke får sprogstimulering på
skolernes fridage og ferier.

