
     
 

 

 

 

Lek og samtaler rundt bøker har stor verdi for språkutviklingen til barn, viser skandinavisk 

barnehageforskning. For å lykkes i arbeidet med språket til barna er det avgjørende å 

implementere språk- og leseaktiviteter i hverdagen.  

 

Vi startet opp med en kompetansehevingspakke for å styrke barnehagen i sitt daglige arbeid 

med språklæring til barna gjennom ulike leseaktiviteter i september 2016.   

Den første kompetanseutviklingspakken har tre kjernekomponenter fordelt over 10 kursøkter:  

SPRÅKLÆRING: ULIKE MÅTER Å LESE 

PÅ: 

LESING FOR ALLE: 

Språkutvikling til barna Samtalen som arbeidsform Leselyst  

Språk og lesing Å lese flere ganger Leselogg  

 Å lese bilde Foreldresamarbeid  

 Konkreter og ordforråd  

 Å lese tekster med 

gjentakende mønster 

 

 

STRAND KOMMUNE – EN SPRÅKKOMMUNE 

Et sentralt tiltak i Språkløyper er Språkkommuner. Strand kommune er en av 55 kommuner i 

Norge som er tatt med som en Språkkommune. Det betyr at vi får faglig og økonomisk støtte 

til å drive språkarbeid i skole og barnehage. Vi vil ha et samarbeid med Lesesenteret og 

Skrivesenteret i Stavanger som leder og koordinerer alt arbeidet med den nasjonale strategien 

for språk, lesing og skriving 2016-2019.   

Grunnskolen, friskolene, private og kommunale barnehager i Strand vil jobbe med språk som 

et satsingsområde.  

 

SPRÅKLØYPER 

- Språk og lekeaktiviteter 



Vi skal utarbeide en kommunal strategi som skal være med på å stimulere til systematisk 

arbeid og forbedring av barn og elevers ferdigheter innenfor områdene språk, lesing og 

skriving. Strategien skal dekke hele løpet fra barnehage til og med ungdomstrinn. 

Det vil også bli utarbeidet en Språkplan for Førland barnehage. Denne blir lagt ut på 

hjemmesiden vår når den er ferdig.   

 

Det er viktig for oss å ha et nært samarbeid med foreldre/foresatte i dette arbeidet. Bruk tid 

sammen med barnet ditt til å gjøre deg kjent med bøker, les sammen med barnet og la barnet 

bli glad i bøker. Vi ser etter et år med språkarbeid i barnehagen at flere barn velger bøker som 

en aktivitet. Vi har et særlig fokus på gutter i dette arbeidet. Ofte er det guttene som velger 

bøker og lesing vekk til fordel for andre aktiviteter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


