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Procedure for overgang fra børnehave til skole for børn med dansk som 
andetsprog 
 
Hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at et 
flersproget barn, der er optaget i dagtilbud, kan have behov for sprogstimulering, foretages en 
sprogvurdering af barnet.  
 
Viser resultatet af en sprogvurdering, at et barn har brug for støtte vedrørende tilegnelsen af dansk 
som andetsprog, varetages dette af pædagogerne i barnets hus.  
 
Opgaven løses ved, at pædagogerne, med bevidsthed om det enkelte barns sprogudvikling, i 
forbindelse med børnehavens daglige aktiviteter, arbejder differentieret med sproget. Samtidig 
indtænkes og tilrettelægges sprogstimuleringen som en del af projekterne/aktiviteterne i 
børnegruppen. 
 
Hvis barnet ved overgangen til folkeskole fortsat har brug for støtte til udvikling af andetsproget, 
tilbydes barnet undervisning i dansk som andetsprog. 
 
Folkeskolelovens § 5, stk. 6: 
Der gives i fornødent omfang undervisning i dansk som andetsprog til tosprogede elever i 
børnehaveklassen og i 1.-10. klasse. 
Bestemmelsen er udmøntet i Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som 
andetsprog. 
(Bekendtgørelse nr. 31 af 20. juni 2014) samt i Fælles Mål for Dansk som andetsprog). 
 
I Rudersdal arbejder vi efter følgende procedure: 
I januar bliver der foretaget en sprogvurdering med ministeriets materiale, Vis, hvad du kan, af alle 
kommende børnehaveklassebørn med dansk som andetsprog. Sprogvurderingen foretages af 
sprogkonsulenten i samarbejde med en pædagog fra det enkelte barns stue/gruppe. 
 
I løbet af februar orienterer pædagog og sprogkonsulent barnets forældre om resultatet af 
sprogvurderingen og kommer med anbefalinger. 
 
Den færdige sprogvurdering vil, via Børneområdets sprogkonsulent Benedikte Lylloff, i marts blive 
overleveret til sekretariatet i Skole og familie, der vil sørge for, at videresende den til barnets 
distriktsskole sammen med en anbefaling om videre sproglige tiltag fra tosprogskonsulent Pia Juhl 
Andersen.  
 
Med udgangspunkt i barnets sprogvurdering tager skolens funktionslærer stilling til, om der skal 
søges timer til supplerende støtte i dansk som andetsprog.  
 
 
 
 
 
 
 

 


