
Kommunale mål for udviklingsprogrammet og Styrk Sproget-indsatsen i samarbejde med Tosprogs-Taskforcen 

Til udfyldelse: Forandringsteori for den enkelte 

daginstitution og skole i ’Styrk Sproget’ 

Kommunale mål for 

udviklingsprogrammet  

”Østbyen samarbejder” 

Kommunale mål for ’Styrk 

Sproget’ indsatsen 

 

Regeringen og Tosprogs-

taskforcens mål 

 

Udfordringer: 

Beskriv 

konkrete 

lokale 

eksempler, 

som relaterer 

sig til 

kommunens 

mål. 

Aktiviteter: 

Hvilke 

konkrete 

aktiviteter i tid, 

sted og med 

hvem som 

tovholder skal 

iværksættes 

for at I 

arbejder med 

delmålet? 

 

Delmål: 

Hvilke delmål 

er realistiske 

og konkrete 

for Jer? 

Jf. I skal 

kunne 

evaluere på 

om I når 

delmålene. 

Tegn:  

Hvilke tegn 

forventer I at 

se på, at 

delmålene 

opfyldes?  

Evaluering af 

barns læring, 

af 

personalets, 

af aktiviteter 

etc. 

 

Sprog og faglighed – 

Dagtilbud, Skole og SFO: 

Antallet af tosprogede børn 

som ved start i 

børnehaveklassen, 1. og 2. kl. 

har behov for en fokuseret eller 

særlig sproglig indsats, er 

reduceret med 30 % i 2015 i 

forhold til resultatet i 2012 

 
Sprog og faglighed – 

Overgange: 

90 % af de tosprogede børns 

forældre oplever, at deres barn 

er trygt og motiveret for læring 

i børnehaveklassen 

 

Sprog og faglighed – 

Skole: 

Tosprogede elever skal 

præstere bedre end de 

nuværende 5,25. De skal på 

niveau med øvrige de elever i 

kommunen, der i forvejen skal 

løftes til det nationale 

gennemsnit på 6,7, dvs. de 

skal først indhente 1 i 

gennemsnitskarakter + 0,5. 

 

Alle medarbejdere har 

kendskab til tosprogede 

småbørns/elevers 

sprogtilegnelse og 

anvender 

forskningsbaserede 

metoder i sprogarbejdet 

 

Det betyder, at alle 

medarbejdere 

 ser flersprogethed 

som en ressource 

 

 sikrer at 

læringsmiljøer 

imødeser barnets 

egne sproglige 

læringspotentialer 

og interesser 

 

 fokuserer, 

dokumenterer og 

evaluerer på 

sproglige 

kompetencer, som 

samtale-, fortælle- 

ordkendskab og 

ord- og 

begrebsforståelse  
 

 

 

 

Regeringens mål: 

95 % af børn og unge 

gennemfører en 

ungdomsuddannelse 

 

 

Tosprogs-Taskforcens 

mål: 

Styrk Sproget-indsatsen 

tager afsæt i tre 

overordnede mål, som 

arbejder mod at: 

1. Udfordre alle børn og 

unge, så de bliver så 

dygtige, de kan. 
 

2. Mindske betydningen 

af negativ social 

baggrund i forhold til 

faglige resultater. 

 

3. Styrke tilliden til 

dagtilbud og uddannelser 

med respekt for 

professionel viden og 
praksis. 

    

 


