
Sprog i Snurretoppen 

 

I Snurretoppen har vi meget fokus på sprog. Vi benævner hele tid hvad vi gør i samværet med børnene. 

Vi benævner børnenes initiativer og hjælper dem med at sætte ord på når de øver deres sociale 

kompetencer. Vi laver rim og remser. Fortæller jokes. Læser masser af historier og synger sange og leger 

sanglege. Vi har også erfaring med tegn til tale. 

 

Århus kommune har besluttet at det er obligatorisk at sprogvurdere alle børn mellem 2,10 år og 3,4 år. I 

Snurretoppen gør vi alt for at sprogvurderingen bliver en hyggelig stund, det er oftest sprogvejlederen 

der udfører vurderingen, nogle gange sammen med en primære pædagog. Det tager ca. 20-30 minutter. 

Vi gør alt for at barnet ikke føler det er en test, men derimod et ’møde’ hvor vi kigger på en masse billeder. 

Nogle gange oplever vi at børnene ikke lige er klar på alle opgaverne, så afbryder vi naturligvis og 

fortsætter en anden dag. Forældrene får altid resultatet tilsendt som en besked på forældreintra og en 

mundtlig overlevering af sprogvejlederen. Skønnes det nødvendigt, holder vi et møde hvor vi klarlægger 

hvordan vi bedst støtter barnets sprogudvikling. I nogle tilfælde henviser vi til talepædagog. 

 

I Snurretoppen tilstræber vi at sprogvurdere alle Badutspringerne i løbet af efteråret. Dette er ikke 

obligatorisk og forældrene skal derfor give samtykke. Vi syntes det er vigtigt at prioritere, så vi i 

samarbejde med forældrene kan give børnene de bedst mulige forudsætninger frem mod skolestart. 

 

Vi er så privilegeret at vi har et samarbejde med foreningen Bogspilloppen. Bogspilloppen kommer hver 

8. uge med en masse nye bøger. Det betyder at vi altid har kvalificeret børnelitteratur tilgængeligt. 

Bogspilloppen udvælger nøje deres litteratur så det passer til de 0-6årige og at der er et godt mix af både 

faglitteratur, rim og remse bøger, eventyr mm. 

Hos badutspringerne arbejder vi ’Hit med lyden’. Vi arbejder ikke så meget med bogstavets navn, men i 

stedet med bogstavlyden. Vi har et stort ’hit med lyden’ gulvtæppe og et alfabet hængende i vores læse 

cafe. Det er flittig brugt af både store og små. 

 

            
 


