
Praktiske informationer
Kursustilrettelæggere og -undervisere: 
Lektor, ph.d. Caroline Schaffalitzky og lektor 
ph.d. Laila Kjærbæk, Syddansk Universitet. 
Begge forskere har i en årrække arbejdet med 
sprogtilegnelse og dialogisk undervisning.

Arrangør: Institut for Kulturvidenskaber, 
Syddansk Universitet 

Sted: H.C. Andersen Centret, Odense adelige 
Jomfrukloster, Albani Torv 6, 5000 Odense

Tilmelding: 1.maj 2019
ikv-efteruddannelse@sdu.dk 

Datoer: 
Kurset løber over 3 dage: 
14. maj - Sprogtilegnelse
7. august - Sprogstimulering
8. august - Sprogvurdering og –stimulering

Pris: 
Kursuspris: 5.700 k. (tre dage)
Supervisionsforløb pr. par.: 5.000 kr.
Samlet pris for kursus og supervision for 
to deltagere: 13.800 kr. (spar 2.600 kr.)

 (alle priser er excl. moms)

Sprog i børnehaveklassen 
Sprog er en afgørende faktor for børns 
udvikling, og børnehaveklasseledere har en 
vigtig opgave med at stimulere børnenes 
sprog og klæde dem godt på til at lære at 
læse og skrive. Dette kræver dog teoretisk 
og praktisk viden om både sprogtilegnelse, -
stimulering, -vurdering og -udvikling og om 
sammenhængen mellem at tale og at lære at 
skrive.

Kurset er udviklet mhp. sprogprøver i udsatte 
boligområder, men vil samtidig være et 
fagligt løft for alle, der arbejder med 
børnehaveklassen.

Kurset kombinerer teoretiske introduktioner 
med hands-on øvelser og viser, hvordan man 
kan arbejde med teknikker og værktøjer med 
fokus på sprogvurdering og -stimulering i den 
daglige undervisning mellem kursusdagene.

Vi anbefaler skolerne at sende mindst to 
ansatte på kurset: det giver mulighed for 
efterfølgende kollega-sparring og højner 
kursusudbyttet.

Ud over børnehaveklasseledere vil kurset 
være relevant for læsevejledere, DSA-
vejledere, lærere og pædagoger i 
indskolingen.

Supervisionsforløb
I tilknytning til selve kurset tilbyder vi besøg på 
egen skole med supervision, demonstrationer 
og samtaler. Vi får særdeles gode tilbage-
meldinger på denne type aktiviteter, hvor 
kursets indhold sættes i direkte forbindelse 
med egen praksis i klasserne. Hvis man til-
køber besøg ved tilmeldingen til kurset, opnår 
man rabat.

Online-materialer:
• Onlineværktøj til sprogvurdering
• Inspiration til generel sprogstimulering
• Anbefalinger til målrettet stimulering
• manualer, øvelser og aktiviteter

Online-materialet er udviklet af arrangørerne for 
UVM og lægges på EMU’en.



Læs mere 
www.sdu.dk/sprogiBHK

Sprog i 
børnehaveklassen

3 dage i 2019

Forskere ved SDU har udviklet 
kurset som en introduktion til 
sprogarbejdet i børnehave-
klassen.




