
OPPFØLGING AV STANDARD FOR SPRÅKARBEID I BÆRUMSBARNEHAGENE  

 

Språkutvikling hos barnehagebarn 

 

                                 
 
Kursholder: Barnehagenes veiledningssenter 
 
På kurset gjennomgås noen språkteoretiske modeller og barns språkutvikling fra 0-6 år.  Hva er typisk 

språkutvikling og når skal man begynne å bekymre seg for eventuelle språkvansker?  Temaene 

knyttes til ny Standard for språkarbeid i Bærumsbarnehagen.  Det vil bli gitt en «lekse» som skal 

gjennomføres i perioden etter kurset. 

Tid Sted Målgruppe 

Torsdag 15. august 2019 
Kl 12.30-15.30 
 
                       

KSiS, auditorium 2 Hele personalgrupper 
(pedagoger, fagarbeidere 
og assistenter). 
 

Påmeldingsfrist:  1. juli til barnehage@baerum.kommune.no 
Navn på barnehagen og antall påmeldte.    
 
 
Kurset settes også opp: 

Tid Sted Målgruppe 

Tirsdag 8. oktober 2019 
Kl 17.30-20.30 
 
                       

KSiS, auditorium 2 Hele personalgrupper 
(pedagoger, fagarbeidere 
og assistenter). 
 

Påmeldingsfrist:  24. september  til barnehage@baerum.kommune.no  
Navn på barnehagen og antall påmeldte.    
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God språkstøtte i barnehagen 

  

 
 
Kursholder: Barnehagenes veiledningssenter 
 
På kurset går vi gjennom hva som gir god støtte til barns språkutvikling og gir eksempler på tiltak som 
ivaretar det. Vi tar utgangspunkt i språkets innholdsside, formside og bruksside. Temaene knyttes til 
ny Standard for språkarbeid i Bærumsbarnehagen.   

 
 

Tid Sted Målgruppe 

Fredag 16. august 2019 
Kl 08.30-11.30 
 
                       

KSiS, auditorium 2 Hele personalgrupper 
(pedagoger, fagarbeidere 
og assistenter). 
 

Påmeldingsfrist:  1. juli til barnehage@baerum.kommune.no 
Navn på barnehagen og antall påmeldte.    
 
 
Kurset settes også opp: 

Tid Sted Målgruppe 

Tirsdag 22. oktober 2019 
Kl 17.30-20.30 
 
                       

KSiS, auditorium 2 Hele personalgrupper 
(pedagoger, fagarbeidere 
og assistenter). 
 

Påmeldingsfrist:   8. oktober  til barnehage@baerum.kommune.no 
Navn på barnehagen og antall påmeldte.    
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Flerspråklig utvikling og språkstøttende tiltak 

  

 

     
 

Kursholder:   Barnehagenes veiledningssenter 
 
På kurset går vi gjennom spesielle kjennetegn ved barns flerspråklige utvikling og viser hvordan 
barnehagen kan støtte disse barnas tilegnelse av norsk språk. Temaene knyttes til ny Standard for 
språkarbeid i Bærumsbarnehagen.   
 

Tid Sted Målgruppe 

Onsdag 18. september 2019 
Kl 17.30-20.00 
                       

Malmskriverveien 4, 
Rom 601 

Hele personalgrupper 
(pedagoger, fagarbeidere 
og assistenter). 
 

Påmeldingsfrist: 4. september til barnehage@baerum.kommune.no 
Navn på barnehagen og antall påmeldte.    
 
 
 
Kurset settes også opp: 

Tid Sted Målgruppe 

Tirsdag 19. november 2019 
Kl 17.30-20.00 
                       

Malmskriverveien 4, 
Rom 601 

Hele personalgrupper 
(pedagoger, fagarbeidere 
og assistenter). 
 

Påmeldingsfrist: 5. november til barnehage@baerum.kommune.no 
Navn på barnehagen og antall påmeldte.    
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Språkkartlegging i barnehagen 

  

 

     
 

Kursholder:   Barnehagenes veiledningssenter 
 
Kurset er knyttet til Standard for språkarbeid i bærumsbarnehagen og hovedtemaet er: Hvordan 

fange opp barn som trenger ekstra språkstøtte? Hovedvekten vil ligge på kartlegging av enkeltbarn. 

Vi gjennomgår noen av de mest sentrale språkkartleggingsverktøyene, og ser litt på hvordan man 

lager en oppfølgingsplan med utgangspunkt i den språkkartleggingen som er utført.  

  

Tid Sted Målgruppe 

Tirsdag 24. september 2019 
Kl 13.00-15.00 
                       

Malmskriverveien 4, 
Rom 602 

Pedagoger 
 

åmeldingsfrist: 10. september til barnehage@baerum.kommune.no 
Navn på barnehagen og antall påmeldte.    
 
 
 
Kurset settes også opp: 

Tid Sted Målgruppe 

Torsdag 17. oktober 2019 
Kl 09.00-11-00 
                       

Malmskriverveien 4, 
Rom 602 

Pedagoger 
 

Påmeldingsfrist: 3. oktober til barnehage@baerum.kommune.no 
Navn på barnehagen og antall påmeldte.    
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NETTVERK FOR DE SPRÅKANSVARLIGE I BARNEHAGEN. 

 

Kursholder: Barnehagenes veiledningssenter  

Veiledningssenteret ønsker å tilby de språkansvarlige i barnehagene mulighet til å delta i 

nettverk gjennom høsten 2019 / våren 2020. Vi starter opp allerede i mai 2019, med et 

valgfritt grunnkurs  

Vi ønsker å gi de språkansvarlige i barnehagene et kompetanseløft gjennom faglig påfyll og 

refleksjon over praksiserfaringer fra hverandres barnehager. Temaene i nettverkene knyttes 

til ny Standard for språkarbeid i bærumsbarnehagen.   

Målet er å kunne styrke sin bevissthet i hva det vil si å inneha rollen som språkansvarlig og 

samtidig rustes til å få til god implementering av språkarbeid i egen barnehage.  

   

Grunnkurs: Valgfritt grunnkurs  

Dette kurset er frivillig, og ment for de som ønsker en grunnleggende presentasjon av barns 

språkutvikling. På kurset gjennomgås noen språkteoretiske modeller og noe grunnleggende 

om barns språkutvikling.  

De som allerede har vært på kursene om barns språkutvikling og språkstøtte i barnehagen. 

trenger ikke melde seg på grunnkurset. 

Tid Sted Målgruppe 

Tirsdag 7. mai 2019 
Kl: 09.00-12.00 

Malmskriverveien  
Rom 601 

De som er 
språkansvarlige i sin 
barnehage 

 

Påmeldingsfrist: 1. april til barnehage@baerum.kommune.no 

Navn på barnehagen og den språkansvarlige 
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Nettverk: for de språkansvarlige i barnehagen 

 

Vi tilbyr nettverk på to ulike dager. Meld deg på den tiden som passer best 

for deg og din barnehage.  

Nettverk 1 

Tid Sted Målgruppe 
Tirsdager høst 2019/vår 2020 
Kl: 12.30 – 15.00 
 
HØST 2019: 
17. september 2019 
29. oktober 2019 
 
VÅR 2020: 
21. januar 2020 
3. mars 2020 
5. mai 2020 

KSiS rom 3091 De som er 
språkansvarlige i sin 
barnehage 

 

ELLER:  

Nettverk 2 

Tid Sted Målgruppe 
Torsdager høst 2019/vår 2020 
Kl: 09.00 - 11.30 
 
HØST 2019: 
19. september 2019 
31. oktober 2019 
 
VÅR 2020: 
23. januar 2020 
5. mars 2020 
 7. mai 2020 

KSiS rom 3091 De som er 
språkansvarlige i sin 
barnehage 

 

Påmeldingsfrist: 20. august til barnehage@baerum.kommune.no  

Navn på barnehagen og den språkansvarlige. Merk hvilket nettverk du ønsker å melde deg 
på. 

 

mailto:barnehage@baerum.kommune.no

