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PROSJEKT 
beskrivelse
TEMA: SPRÅK JFR. LOKAL RAMMEPLAN FOR HOLEBARNEHAGENE

• Gjennom systematisk tilrettelegging og tidlig stimulering har Holebarnehagene  
 fokus på å skape et språkstimulerende miljø for alle barn

• Barna skal få grundig oppfølging i sin språkutvikling gjennom systematisk   
 registrering av barns språk –og begrepsutvikling. Alle barnehagene skal  
 benytte TRAS (Observasjon av språk i daglig samspill) som kartleggingsverktøy

• TRAS skal gjennomføres på alle barn fra prosjektets oppstart

HVORFOR FOKUS PÅ SPRÅK:

 Språk er en viktig forutsetning for 
 all utvikling og inngår i all form 
 for samhandling

 Tidlig intervensjon gir et godt 
 grunnlag for videre læring og 
 utvikling i skolen
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HVORFOR TRAS SOM VERKTØY:

 For å få god innsikt i normalutviklingen,   
 og ikke minst, få erfaringer om den store   
 normalvariasjonen som barn representerer

 For å oppdage de barna med språkvansker   
 som ellers ikke ville blitt oppdaget

 Fordi det er forskningsbasert 

 Fordi det dekker hele bredden av språklige   
 ferdigheter hos barna 

 Fordi det dekker det aldersspennet i barne-  
 hagen som flertallet av barna er innenfor

MÅLSETTING:

 Kompetansebygging - heve kompetansen 
 til alle ansatte innenfor områdene språk   
 og språkutvikling. Kompetente voksne   
 som kan hjelpe og tilrettelegge for barna   
 i barnehagen, slik at barna utvikler språklige  
 ferdigheter som gjør at de mestrer skrift-  
 språket senere (overgang fra barnehage 
 til skole) 

 Barna – språklig aktive barn som bruker   
 språket som kommunikasjonsmiddel,   
 som redskap for egne tanker og for å   
 uttrykke egne meninger og følelser
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FORUTSETNING FOR 
GJENNOMFØRING 
AV PROSJEKTET:

 At styrere og pedagogiske ledere implementerer 
 språkprosjektet i barnehagens planverk og    
 videre ut i praksis

 Alle barnehager velger ut en språkansvarlig som 
 deltar på språkmøtene. Språkansvarlig skal    
 være pedagog

 Det settes av minimum en halv time til teori-
 formidling til ansatte i hver barnehage etter 
 språkmøtene 

 At språkansvarlig får tid til forberedelser og   
 mulighet for informasjonsspredning utover    
 teoriformidlingshalvtimen

 Styrer er ansvarlig for å legge til rette og 
 la språkansvarlig få tilgang til personalet

 Alle ansatte skal bidra aktivt til TRAS-observ-
 asjoner, refleksjoner rundt disse og tilrettelegging 
 for et godt språkmiljø

PROSJEKTETS VARIGHET: 

 September 2013 frem mot 
 juni 2015 (jfr.revidering av 
 Lokal rammeplan 2010-2014)

LESING OG SKRIVING 

UTTALE 
tale, 
stemme, 
tonefall, 
flyt

SPRÅKLIG 
BEVISSTHETSPRÅK-

FORSTÅELSE

ORD OG 
SETNINGS-
PRODUKSJON
fortelle-
kompe-
tanse

Språkets første frø og røtter oppstår fra: 
SAMSPILL   •   KOMMUNIKASJON   •   OPPMERKSOMHET

DELMÅL: 

 Utarbeide en «idebank»  hvor 

 barnehagene samler  tips og 

 ideer for personalet basert på  

 erfaringer som kommer frem 

 gjennom språkprosjektet

 Tverrfaglig samarbeid med   

 helsestasjonen, kppt,  skole   

 og bibliotek
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Hva innebærer det å være språkansvarlig: 
Fra språkmøter til egen barnehage
 Bringe med seg informasjon og   
 materiell tilbake: Sammendrag   
 av teorikapittelet, originaler for   
 transparenter, plakater, tips om   
 utfyllende litteratur osv.

Fra egen barnehage til språkmøter
 Bringe med seg spørsmål, idéer til   
 språk-stimulerende aktiviteter,   
 tips om observasjons-måter, tanker   
 om tolkninger, caser i form av 
 utfylte TRAS- skjemaer osv.

TIPS:
 Etablere en form for oppslagstavle   
 i barnehagen med plakater og 
 informasjon om månedens tema osv.

 Holde små kurs, foredrag, lage egne  
 oppslag med månedens observasjons- 
 spørsmål, etablere idébank til hjelp i 
 observasjonsarbeidet, legge fram   
 diskusjons-temaer, legge til rette for  
 drøfting av caser i personal-møter/  
 faglig forum, være tilgjengelig som   
 refleksjons-partner i TRAS-
 spørsmål osv.

 Være en ressursperson når det 
 gjelder TRAS i forhold til foreldre-
 informasjon og foreldremøter 

Alle språkansvarlige mottar et 

kompetansebevis fra Hole kommune, 

når prosjektet er ferdig etter 2 år.
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Kompetanseplan for språkansvarlige og 
ansatte i Holebarnehagene 2013-2015
• 12 SPRÅKMØTER FOR SPRÅKANSVARLIGE
  Alle dager 08.00 – 10.00
  Deltagere er Språk-ansvarlig (pedagog) fra hver barnehage,      
  Linn (logoped) og Ingvild (barnehagefaglig ansvarlig) 

  Innhold i møtene består av to deler; 
  1) Presentasjon av fag/teori, hovedsakelig 
   fra TRAS sirkelen. Power-point fra hver presentasjon 
  2)  Refleksjon og drøfting av praksis. 
   Praksisfortellinger med fokus på språk. 

  Vi deler erfaringer med hverandre, gir hverandre tips og råd 
  som bidrar til et felles løft 

• 4 pedagogiske leder møter i løpet av perioden, 
  felles for alle pedagogiske ledere. 
  Alle dager 12.30-15.00

• 2 Holekonferanser  holdes siste 
  fredag i oktober hvert år, 
  alle ansatte i Holebarnehagene

• 2 halve dager for alle 
  assistenter; språktreet,  
  språkutvikling og å være 
  rollemodeller

• Prosjektgruppen holder møter 
  etter behov, barnehagefaglig 
  ansvarlig innkaller til møte
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DATO TEMA SIDETALL I DELTAGERE
   TRAS BOKA

02.09.13 Orientering om språkprosjektet 
  og implementering av TRAS   s.8-31
  i Holebarnehagene s.108-113 Språkansvarlige

23.09.13 Møte i prosjektgruppa; 
  planlegge videre arbeid.  Planlegge Prosjektgruppe

08.10.13 Godt språk gir småbarn venner 
  - Ped leder møte Ekstern foreleser Alle pedagogiske  
     ledere

25.10.13 HOLEKONFERANSEN 
  – «Kick off»  for språkprosjektet, 
  forelesning med Kari Kjølstad
  – Barnehagen og møte mellom ulike 
  kulturer/relasjonskompetanse/språk. 
  Kurs med Kjersti Børsum
  Inviterer Kppt, skole    Alle ansatte i
  og helsesøstrene Eksterne forelesere Holebarnehagene 
     

12.11.13 Språktreet, språkutvikling og 
  å være rollemodeller Intern foreleser Alle assistenter

26.11.13 Generelt om språkutvikling 
  og pragmatikk s.114-121 Språkansvarlige

07.01.14 Barn med språkvansker s.32-37
  SAMSPILL  s.38-45 Språkansvarlige

18.02.14 KOMMUNIKASJON s.46-51 Språkansvarlige
  
 10.03.14 Leken som læringsarena for       
  språkutvikling og Helsesøstrene       
  presenterer sitt arbeid
  - Ped leder møte Intern foreleser Alle pedagogiske  
     ledere
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DATO TEMA SIDETALL I DELTAGERE
   TRAS BOKA

01.04.14 OPPMERKSOMHET s.52-63 Språkansvarlige

13.05.14 SPRÅKFORSTÅELSE s.64-73 Språkansvarlige

02.09.14 SPRÅKLIG BEVISSTHET  s.74-81 Språkansvarlige

23.09.14 Praktiske innspill – 
  logopedens arbeid
  - Ped leder møte Intern foreleser Alle pedagogiske  
     ledere

14.10.14 UTTALE s.82-89 Språkansvarlige

31.10.14 HOLEKONFERANSEN
  - Oppsummering av 
  prosjektet så langt
  - Barnebøker - Hole bibliotek
  - Kurs i snakkepakken
  - Språklig bevissthet – 
  leselæring v/KPPT (Elsebet) s.132-139 Alle ansatte i
   Eksterne forelesere Holebarnehagene 
     

11.11.14 Språktreet, språkutvikling og 
  å være rollemodeller Intern foreleser Assistenter

25.11.14 ORDPRODUKSJON s.90-99 Språkansvarlige

06.01.15 SETNINGSPRODUKSJON s.100-107 Språkansvarlige

17.02.15 Artikulasjonsbevissthet
  - Ped leder møte Intern foreleser Alle pedagogiske  
     ledere

09.04.15 TRAS i andrespråk perspektiv s.122-131 Språkansvarlige

19.05.15 Plan for barnehagens 
  språkarbeid og avslutning  Oppsummering 
   og avslutning Språkansvarlige
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Eventyrlig fortid

HOLE KOMMUNE 
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eventyrlig oppvekst

PROSJEKTGRUPPE:

 Linn Sjøvik Hanstad – KPPT, logoped

 Ingvild A. Oppenhagen – barnehagefaglig ansvarlig

 Kjersti Bjerke – Sollihøgda barnehage, styrer

 Gry Anita Christoffersen – Løken barnehage, pedagogisk leder

 Line Thorgrimsen – Helgelandsmoen barnehage, pedagogisk leder 

 Hege Aamodt – Spesialpedagog i 10 % stilling (frem til august 2013)

Formålet med prosjektgruppen er å sikre at prosjektet går fremover i tråd med ønsket målset-
ting. Prosjektgruppen må beregne noe tid til planlegging og evaluering i tillegg til språkmøtene.


