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Kvalitetsstandard: Sprogvurdering og sprogstimulering 

Målgruppe Målgruppen er: Børn 0 - 6 år i dagtilbud. 

Kriterier og omfang Børn i alderen 2,4 år – 6 år i dagtilbud med et formodet behov for sprogsti-

mulering, skal sprogvurderes. 

 

Alle børn i alderen 2,4 som passes hjemme, skal sprogvurderes. 

 

Tosprogede børn i alderen ca. 5 år, der formodes at have særligt sprogstøt-

tebehov ved skolestart, skal sprogvurderes. 

Formål Sikre en tidlig, fokuseret opsporing og indsats. 

Afgørelse Sprogvurdering gælder ovenfor beskrevne børnegrupper, og derfor vil der 

ikke foreligge en skriftlig afgørelse. 

Levering Pædagogisk personale i dagtilbud forestår sprogvurdering og sprogstimule-

ring. 

Aktiviteter Sprogstimulering 

Ud fra en faglig vurdering af barnets behov for indsats tilbydes en af føl-

gende indsatser: 

- En generel indsats 

- En fokuseret indsats 

- En særlig sprogsimulerende indsats. 

Der udarbejdes en handleplan vedrørende generel, fokuseret og særlig 

sprogstimulerende indsats. Handleplanen udarbejdes af det enkelte dagtil-

bud. Handleplanen udarbejdes i sammenhæng med den styrkede pædago-

giske læreplan.  

 

Det fremgår, hvordan der arbejdes målrettet, systematisk og dokumente-

ret. 

Kvalitetskrav Opgaven varetages af personer, der har særlige kvalifikationer. 

Desuden kvalificerer Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimule-

ring den professionelles valg af sprogvurderinger og indsatser og understøt-

ter dermed et lærings- og trivselsfremmende miljø for kommunens børn. 

Opfølgning Indsatsen og resultatet af sprogvurderingerne vedrørende børns sprog følges 

i et samarbejde mellem sprogvejledere, sprogkonsulent og læsekonsulent. 
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Indsatsen vedrørende sprogvurdering, sprogstimulering, forældresamar-

bejde og overgange evalueres hvert andet år af det enkelte dagtilbud i for-

bindelse med de Faglige Kvalitetsoplysninger. 

Klage og ankemuligheder Det er ikke muligt at klage over sprogvurdering og sprogstimulering. 

Lovgrundlag Dagtilbudsloven – specifikt i § 11 og § 12. 

Kontaktinformationer 

 

Trivsel og Læring (PPR) 

Glesborg Bygade 1  

8585 Glesborg 

Tlf.: 89593180 

E-mail: kimm@norddjurs.dk  

Vigtig information Kvalitetsstandarden er gældende fra 2019 – 2021. 
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