HANDLEPLAN FOR UDVIKLINGSPUNKTER VED DIALOGBASERET TILSYN
Handleplan for perioden: 01.01.2021 til 01.07.2021

Beskrivelse
Udviklingspunktet der skal arbejdes
med jf. det pædagogiske tilsyn

Sproglige læringsmuligheder i alle situationer.

Hvilke konkrete dele fra
udviklingspunktet arbejdes der med

Der skal sættes ord på handlinger og begreber.
Sprogtrappen skal indtænkes i planlægning af
sproglige læringsmiljøer.

Mål - Hvad vil vi gerne opnå
Vi vil nå at have fokus på det sproglige arbejde og
sætte ord på alt vi gør i alle hverdagssituationer,
rutiner samt planlagte aktiviteter.
At have fokus på sprog og sprogtrappen i vores
pædagogiske arbejde og i handleguide til planlægning
af pædagogiske aktiviteter.
Vi har et særligt fokus på at inspirere hinanden og
vidensdele i personalegruppen, for eksempel med
sprogtrappen.
At se en udvikling i børnenes sproglige kompetencer.
Tiltag – Hvad vil vi gøre for at nå
målet

Løbende evaluering af børnenes sproglige udvikling,
ved hjælp af sprogtrappen.
Vi vil arbejde med blandt andet dialogisk læsning,
samtaler i hverdagen, verbalt og nonverbalt sprog, rim
og remser, fokusord, sprogkufferter, samt musik og
sang.
Vi vil drøfte i personalegruppen at vi skal være
opmærksomme på at vi er sproglige rollemodeller for
børnene.

Ansvarlig – Hvem gør hvad
Team lederen skal igangsætte tiltagende og sikre at
der er fokus på sprog og at sprogtrappen indgår i
handleguiden, der udarbejdes i forbindelse med
planlægning af de pædagogiske aktiviteter.
Vi bør drøfte i personalegruppen, hvornår man er på
stuen og er en nærværende og tilgængelige voksen, i
forhold til de pædagogiske aktiviteter der i gang.
Tegn – Hvad vil vi se efter for at
vurdere om vi er på vej til at nå målet

Være opmærksomme på barnets sprogudvikling i
legerelationer, sociale sammenhænge, fællesskaber
etc.
Vi vil se en udvikling i det enkelte barns sproglige
kompetencer, for eksempel fra ord til sætninger.

Beskrivelse
Opfølgning – Hvordan og hvornår vil vi
vurdere om vi har nået målet

Dialog omkring arbejdet med sproget.
Udbredelse af materialer, for eksempel sprogtrappen.
Løbende evaluering med eventuelle justeringer.
Tages op på p-mødet i juni.

