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1.0 Innledning 

 

Denne planen er en plan for arbeidet med Språkløyper i Førland barnehage. Planen er forankret i 

strategiplan for Strand kommune som språkkommune. 

 

Planen viser hvordan Førland barnehage vil arbeide med fokusområdet Barn med språkvansker. 

Planen synliggjør hvordan vi vil øke vår kompetanse om språkvansker for å bedre kunne arbeide 

forebyggende. Med økt kompetansen på området vil vi kunne lettere fange opp barn med språklige 

utfordringer og dermed sette inn tiltak tidlig før en eventuell videre henvisning. 

 

 

2.0 Organisering av arbeid med språkløyper 

Siden vi alt er godt i gang med språkløypene vil vi i denne planen ha fokus på hvordan prosessen fram 

til nå har vært og hvordan vi organiserer dette arbeidet videre. Vi fortsetter å gå gjennom øktene på 

personalmøter og planleggingsdager, dette for å sikre deltakelse for alle ansatte. Vi gjør oss ferdige 

med den første pakken Språk- og leseaktiviteter, for så å gå videre på Språkhverdagen.  Disse to 

pakkene danner et godt grunnlag til å begynne med pakken om språkvansker. Vi må kunne 

normalutviklingen før vi skal kunne se eventuelle vansker. 

 

Plan er laget for arbeidet med Språkløyper fra august 2016 og ut 2019. 

 

2.1 Initieringsfasen 

Denne fasen handler om å ta initiativ og skape tilslutning til utviklingsarbeidet og skape en plan for 

implementeringen.  

 

Lederens rolle: 

 

 Bruke forskning og annen kunnskap for å sette i gang ståstedsanalyse og tiltak  

 Bruke pedagogmøtene for samarbeid om språkløyper 

 Bruke ekstern kompetanse på å få et ytre blikk på utviklingsarbeidet. 

 Lage en plan for arbeidet med språkløypene 

 

Pedagogisk leders rolle: 

 Komme med innspill til planen for språkløyper 

 Delta på seminar om  språkarbeid i kommunen 

 Støtte opp og motivere for arbeid med språkplanen på basene.  

 

  

2.2 Implementeringsfasen 

 

Implementeringsfasen er fasen hvor utviklingsarbeidet ved barnehagen gjennomføres med en tydelig 

oppstart og avslutning. 
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Lederens rolle: 

 Lede og sette av tid til arbeid med språkplanen på personalmøter og planleggingsdager. 

 Motivere og støtte ansatte for arbeidet med språkløyper. 

 Delegere ansvar og bemanne prosjektgruppe. 

 Legge til rette for at barnehagen kan ha et variert språkmiljø i hverdagen med materiell og 

bøker. 

 Delta på lokale nettverk for barnehageledere for å dele erfaringer og øke egen kompetanse. 

 Delta på lærende nettverk og seminarer sammen med andre barnehager og skoler. 

 Bidra med gjennomføring og oppfølging av leksjonene i språkløypene. 

 

Ressurspersonenes rolle: 

 Stimulere til utviklingsarbeid med utarbeidelse av plan for språkarbeidet i barnehagen og 

deltakelse på personalmøtene. 

 Holde seg faglig oppdatert gjennom å delta på lærende nettverk og seminarer. 

 Bistå lederen på planleggingsdager og personalmøter.  

 Skape høye forventninger til entusiasme, motivasjon og arbeid. 

 

Pedagogisk leders rolle: 

 Motivere og følge opp på basene. 

 Gi tilbakemeldinger på innhold, metoder, tempo og motivasjon blant ansatte. 

 Være en rollemodell og være faglig oppdatert. 

 Samarbeide og være en støttespiller for lederen. 

 Gi støtte og feedback til sine medarbeidere. 

 Sette av tid på basemøtene til evaluering av språklige aktivitet som er gjort på basen. 

 

Alle ansatte i barnehagen: 

 Være en rollemodell for vikarer og lærlinger og skape høye forventninger til entusiasme, 

motivasjon og arbeidet. 

 Være en aktiv utvikler for et språklig miljø hvor barna bader i språk. 

 Følge opp og etterspørre arbeidet. 

 

 

2.3 Institusjonaliseringsfasen 

 

Institusjonaliseringsfasen er fasen hvor en mener at sentrale elementer i utviklingsarbeidet er 

integrert i barnehagens daglige arbeid. 

 

Lederens rolle: 

 Oppfølging for å sikre at arbeidet med fokus på språk fortsetter å være en del av det daglige 

arbeidet. 

 Informere nyansatte om språkarbeidet i barnehagen. 
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Pedagogenes rolle: 

 Oppfølging for å sikre at arbeidet med fokus på språk fortsetter å være en del av det daglige 

arbeidet på basen. 

 Informere nyansatte om språkarbeidet på basen. 

 Bruke ulike kartleggingsverktøy aktivt når en er i tvil om enkelt barns språklige utvikling 

 

Alle ansattes i barnehagen: 

 Ha fokus på språklige aktiviteter sammen med barna 

 

 

3.Satsingsområde 

Vi har valgt fokusområdet barn med språkvansker, fordi vi ønsker å øke kunnskapen vår for å kunne 

jobbe forebyggende samt oppdage vansker på ett tidlig tidspunkt og dermed sette inn tiltak.  

 

4. Hovedmål: 

Ansatte i Førland barnehage skal få økt kunnskap om å forebygge og tidlig identifisere språklige 

vansker hos barn.  

 

Delmål:  

 Ansatte skal bli bevisst hvor viktig språktrening er. 

 Ansatte skal få økt kunnskap til å kunne identifisere språkvansker. 

 Ansatte får erfaring med og kunnskap om hvordan ulike måter å lese på kan brukes som 

redskap i arbeidet med barnas språk. 

 Voksne og barn skal oppleve glede ved å være i et språklig stimulerende miljø. 

 Ansatte skal legge til rette for språklig samhandling i hverdagssituasjoner. Både spontant og 

formelt. 

 

Tiltak: 

 Aktiv deltakelse i arbeidet med språkløyper, workshop og tekstseminar på personalmøter 

 Systematisk bruk av kartleggingsverktøy for barnehagen: Alle Med, Tras, og heftet 

Begrepsforståelse – grunnlag for begynneropplæring (av Løge og Lunde). Dette for å finne ut 

hvor barnet er i språkutviklingen 

 De enkelte basene legger til rette for et rikt og variert språkmiljø med tilgang til bøker, 

konkreter, sang, lek og aktiviteter. 

 Bruk av lesegrupper 

 Virksomheten har rutiner for å analysere og vurdere språkmiljøet som barna er en del av, og 

følge opp med nødvendige tiltak 

 Virksomhetens egen vurdering 

 Lage bibliotek med skjerming for lesestunder og lesekroker med bøker tilgjengelig 

 Kurs og konferanse 

 Språk, barnelitteratur og lesing som tema på foreldresamtaler, foreldremøter 

 Anbefalinger av barnelitteratur på barnehagens nettsider 
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Hva skal vi se etter for å se om vi har nådd målene: 

 Ansatte skal vurdere sin egen deltakelse rundt arbeidet med språkløyper 

 Arbeidet med språkløyper blir jobbet med på personalmøter 

 Barn som strever med språket blir av ansatte fanget opp på et tidlig tidspunkt 

 Ansatte har stor bevissthet om valg av bøker 

 Ansatte bruker bøker daglig og leser for og med barna 

 «Den gode samtalen» 

o Alle barn blir badet i språk 

o Ansatte er bevisst bruk av begreper og bruker et rikt språk, uavhengig av barnets kjønn.  

o Det legges til rette for rom og tid til undring og samtale. 

o Barna inviteres til samtale rundt bøker, bøkers innhold, bilde og tekst.  

 

5.0 Evaluering 

 

På grunn av erfaringer som viser at vi trenger tid for å sikre at oppgaver er gjort (det er en viktig del 

av implementeringen og for at alle ansatte skal få eierforhold til språkløypene og arbeidet), så vil vi 

vurdere arbeidet i annenhver måned. Da vurderer vi hvordan tiden er disponert, hva kan gjøres 

annerledes, hva trenger de ansatte for å «eie» språkløyper.  

 

 

5.0 Hvordan den enkelte base jobber 

For å sikre arbeidet og skape eierforhold skal hver av basene finne ut av hvordan de ønsker å jobbe 

med språkløyper på sin base. Eksempelvis har Gul og Hvit base satt av en dag i uken som skal være 

språkdag, denne har basene annenhver uke. Da vil innholdet følge språkløypene og oppgavene som 

gis der. Ellers brukes det mye tid på bøker i det daglige.  
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Årshjul 
 
Høsten 2017 

Dato Hva Tema Hvem 

08.11 – 10.11 Konferanse i Oslo Språkløyper Berit  

17.11.17 Planleggingsdag  Gjennomgang av språkplanen vår 

 

Hele personalet 

04.12.17 Nettverksmøte Språkløyper Berit, Tone og Laila 

04.12.17 Personalmøte Økt 8 – Å lese med gjentakende 

mønster 

Hele personalet 

 
Våren 2018 

Dato Hva Tema Hvem 

08.01.18 Personalmøte Økt 9 - Leselogg Hele personalet 

05.02.18 Personalmøte Økt 10 - Foreldresamarbeid Hele persoanlet 

05.03.18 Personalmøte Ny modul: 

Språkhverdag. 

Økt 1 – Barns språkutvikling 

Hele personalet 

16.04.18 Planleggingsdag Økt 2- Hverdagssamtalen Hele personalet 

  Økt 3 – Språk og deltakelse i lek 

Oppdrag til neste økt 

Hele personalet 

04.06.18 Nettverksmøte  Berit, Tone og Laila 

04.06.18 Personalmøte Økt 4 – Språklig variasjon i 

hverdagen 

Oppdrag til neste økt – Skal være 

ferdig til 06.07.18 pga 

ferieavviklingen.  

Hele personalet  

 

 

 
Høsten 2018 

Dato Hva Tema Hvem 

15.08.18 Planleggingsdag Økt 5 – Språklig variasjon og 

språklig identitet 

Oppdrag til neste økt 

 

03.09.18 Personalmøte Økt 6 – Skriftspråkmøter 

Oppdrag til neste økt 

 

01.10.18 Personalmøte Økt 7 – Å oppdage skriften 

Oppdrag til neste økt 

 

05.11.18 Personalmøte Økt 8 – Barns deltakelse i lek og 

den voksnes rolle 

Oppdrag til neste økt 

 

03.12.18 

 

Personalmøte Er ikke satt opp noe fordi vi ser 

hvor langt vi har kommet.  
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Våren 2019 

Dato Hva Tema Hvem 

07.01.19 Personalmøte Økt 9 – Språkarbeid i 

overgangssituasjoner 

Oppdrag til neste økt 

 

04.02.19 Personalmøte Økt 10 – Videreføring  

Et utviklingsarbeid som 

Språkløyper skal ikke avsluttes, 

men videreføres som en del av 

barnehagens naturlige utvikling 

 

04.03.19 Personalmøte Ny modul: 

Språkvansker 

Økt 1 – Hva er språkvansker 

 

01.04.19 Planleggingsdag Økt 2 – Observasjon og tiltak hånd i 

hånd 

 

01.04.19 Personalmøte Økt 3 – Faktorer som er viktige for 

utvikling av språk 

 

06.05.19 Personalmøte Økt 4 – Vurdering av praksis 

Oppdrag til neste økt 

 

03.06.19 Personalmøte Økt 5 – Grammatikk og ordforråd 

Oppdrag  - Gjøres ferdig til 

01.07.19 

 

 
Høsten 2019 

Dato Hva Tema Hvem 

  Står åpen for å se hvor langt vi har 

kommet i språkløypene.  

 

 
 


