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- VET DU KA...?  
Om språkglede i barnehagen 

Skytterhusfjellet barnehage 2017 
 

 

Innledning  
Vi vil styrke vårt arbeid med språk, lesing og skriving. Skytterhusfjellet barnehage fokuserer på 

personalet sine læreprosesser. Vi har gjennom kartlegging sett at vi er flinke til å arbeide med språk 

gjennom lek og hverdagsaktiviteter. Samtidig ser vi et potensiale på hvordan vi inviterer til 

fortellinger; både muntlig og skriftlig i hverdagen.   

Hovedmålsetning:  Å skape et rikt språkmiljø, gjennom å utfordre 

personalets språkstimulerende praksis. 

Innsats 1 Innsats 2 

 Lesing Fortelling 
 
Å etablere et språkmiljø som er preget 
av leseglede for barn og voksne. 
 

 
Å utvikle fortellerglede hos barn. 

Tiltak Tiltak 

Språkløyper 1-10  Skape og gjenskape historier 

Arbeide med leseteknikk; øve  Gjenkalle opplevelser; ved bruk av konkreter, bilder 

Bokutvalg; tilgjengelighet, kvalitet Skrive ned historier 

Arbeide med dramatisering Kurs i billedpresentasjon 

Organisering  Anvar  

Etablere og organisere for lesegrupper  Ped.ledere 

Etablere og organisere ei dramagruppe Anette og Anita 

Utvikle konkretiseringsmateriell Cecilie 

Etablere et system for materiell i barnehagen Elisabeth L og Henriette 

Etablere lesekroker Ped.ledere 

Tilgjengelige digitale midler Henriette 

Tilgjengelige skrivesaker Alle 
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Fremdrift: 

Når Hva Hva (metoder): Vurderinger 

Januar Introduksjon for ansatte www.språkløyper.no  
Strategiplanen SVK 

 

Februar Kartlegging av språkmiljøet og utforming av 
implementeringsplan 
Planleggingdag 24.2.17 

Udir - kartlegging  

Mars Barns språkutvikling/ Språk og lesing /Leselyst 
+ mellomarbeid 

Språkløype 1-3  

April Samtalen som arbeidsform + mellomarbeid 
 

Språkløype 4  

Mai Å lese flere ganger + mellomarbeid 
Lærende nettverk 

Språkløype 5 Rapport  

Juni Å lese bilder + Vurderinger 
 

Språkløype 6  

Juli   ½ års 
vurdering 

August Konkreter og ordforråd + mellomarbeid 
Planleggingsdag 21 og 22.8.17 

Språkløype 7  

September Å lese tekster med gjentakende mønster + 
mellomarbeid 

Språkløype 8  

Oktober Leselogg + mellomarbeid 
Lærende nettverk 

Språkløype 9  Rapport  

November Foreldresamarbeid + forledremøte 
 

Språkløype 10  

Desember  
 

 Årsvurdering  

 

Vurdering/læring  
Vurdering skal skje på alle nivå av alle. Dette betyr at vi arbeider med mål og tiltak på alle 
arenaer i barnehagen: personalmøter, enhetsmøter, veiledninger og i de lærende nettverk 
(styrer//pedagogiske ledere// barnehagelærere// bua// assistenter).  Vi benytter følgende 
ramme for å vurdere våre innsatsområder: 
 

1. Hva har fungert bra? 2. Hvorfor fungerte det bra? 
 

3. Hva kan bli bedre? 
 

4. Hvordan skal dette bli bedre? 

 
Den enkelte:  Hver måned/14. dag. Dokumenteres i individuell utviklingsplan. 
Enhetene:  Ukentlig i enhetsmøter/lærende nettverk. Dokumenteres i referat. 
Barnehagen:  Månedlige skriftlige vurderinger. Sendes foreldre. 

 

 

http://www.språkløyper.no/

