
Velkommen til Bærum 

Styrermøte for barnehagene i Bærum kommune 

 

9. Februar 2017 



Agenda 
Språkløyper 

Samtaleguide fra Udir 

Kompetanseheving våren 2017 
  

 



Språk er mer enn ord! 

https://www.youtube.com/watch?v=r_em__8t1S8&feature=youtu.be


Nettbasert gratis materiell  - se  sprakloyper.no  

 

Utviklet av Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning 
(Lesesenteret) og Nasjonalt senter for skriveopplæring og 
skriveforskning (Skrivesenteret).  

 

Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving fra 2015-2019.  

 

Mål:  - heve personalets kompetanse  

  - styrke barnehagens daglige arbeid med språklæring. 

 

http://sprakloyper.no/




                       Barnehage 

Språk og 

leseaktiviteter 
Språkhverdag 

Språkvansker 

Våren 2017 

Brobrygger 

2018 
?? 

 

 

10 økter 
• Språklæring 

- barns språkutvikling 

- språk og lesing 

 

• Ulike måter å lese på 

- samtalen som arbeidsform 

- å lese flere ganger 

- å lese bilder 

- konkreter og ordforråd 

- å lese tekster med - 

gjentakende mønster 

 

• Lesning for alle 

- leselyst 

- leselogg 

- foreldresamarbeid 
 

 

 

 

 

10 økter 
• Språklig deltakelse 

- Barns språkutvikling 

- Hverdagssamtalen 

- Videreføring 

 

• Språklige erfaringer 

- Språklig variasjon i hverdagen 

- Skriftspråkmøter 

- Å oppdage skriften 

- Barns deltakelse i lek og den voksnes rolle 

 

• Blikk for språk 

- Språk og deltakelse i lek 

- Språklig variasjon og språklig identitet 

- Språkarbeid i overgangssituasjoner 

 

 

 Hver økt inneholder aktiviteter som film, quiz, IGP-arbeid, forankring til tema. 

Alt kan lastes ned og skrives ut.  

Hver økt tar ca 1 time.  



Gjennomføring 
Arbeidet er tenkt gjennomført over ett år.  

Temaene i kompetanseutviklingsplanen er fordelt på  

10 økter.  

De tre første øktene er tenkt gjennomført på en halv 
planleggingsdag – de resterende 7 på personalmøter. 

 

     MEN… 

Det er frihet til å velge gjennomføringsmåte selv. 

Kan brukes stykkevis og delt, men «nøkkelen» til 
endring er å holde på over tid… ? 



http://sprakloyper.uis.no/category.php?categoryID=19912


Bakgrunn for satsningen 
16 % av norske 15-åringer ligger på et lesenivå som er under «kritisk 
grense». 

Guttene skårer lavere enn jentene i lesing. 

Elever med minoritetsspråklig bakgrunn skårer lavere  i lesing enn 
elever med norsk bakgrunn. 

Barn og elever som strever med språk, lesing og skriving blir ikke 
alltid oppdaget tidlig nok. 

Høyt presterende elever får ikke alltid nok utfordringer og støtte. 

 

 Ikke spesialpedagogisk, men for ALLE  barn! 



Metode og innhold i hver økt 
IGP = refleksjonsmetodikk innenfor hver økt.  

I - individuelt 

G - gruppe  

P - plenum  

Utvikle en refleksjonskompetanse i barnehagen. 

Viktig at det etableres en kultur for å lære sammen. 

Etter hver økt får personalet i oppdrag å øve på en praktisk oppgave 
knyttet til temaet i økten.  

Hver økt starter med en plenumsrefleksjon der en ansatt fra hver 
avdeling sammenfatter personalets erfaringer fra oppdraget.  

 



http://sprakloyper.uis.no/article.php?articleID=99216&categoryID=17943


Suksesskriterier 

Personalet bør kjenne på et behov - eller at du som leder klarer å skape 
motivasjon! 

 

Velg en endringsleder som kan: 

setter retning for arbeidet  

endre organisasjonen  

lede utviklingsarbeidet 

 

«Hold et høyt trykk i starten og dere vil få mye igjen»! 



«Samtaleguide – kartlegging av barnets 
morsmål» 

• Strukturert samtaleguide 

• 5 temaer;  

• Bakgrunn 

• Aktivitet og kommunikasjon 

• Tidlig utvikling 

• Forståelsen av morsmålet 

• Bruken av språket 

• Ment brukt når pedagogen ser at et 

flerspråklig barns språkutvikling ikke er 

helt som forventet.  

• Når pedagogen har behov for mer 

kunnskap om barnets morsmålsutvikling. 

• Se: https://www.udir.no/laring-og-

trivsel/minoritetsspraklige/barnehage/Samt

aleguide-om-barnets-morsmal/ 
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Kurs våren 2017 
Språklydutvikling og tiltak for barnehagebarn 

 

   

 

 

 

Kurset tar for seg språklydutvikling, uttalevansker, kartlegging når 
barnehagebarn har uttalevansker, tiltak for å stimulere barns 
språklydutvikling.  

Deltakerne får også med seg eget tiltakshefte. 

 

For påmelding se kompetanseplanen til barnehagekontoret 

Kurs:  

8. mars, kl. 13.30 – 15.30 

Gruppeveiledning:  

29. mars, kl. 13.00 – 15.00 
 

Kurs:  

10. mai kl. 17.30 – 19.30  

Gruppeveiledning: 

 31. mai kl. 13.00 – 15.00 
 


