
FREMDRIFTSPLAN FOR ARBEIDET MED SPRÅKLØYPER/ SPRÅKMILJØ – PRESTØYA BARNEHAGE 

FORMÅL 

 Det er å styrke vårt arbeid med språk, lesing og skriving gjennom språkløyper som er en del 

av satsninga i kommunen vår. 

 

MÅL 

 Arbeidet med språk og språkmiljø skal bli en del av hverdagen gjennom arbeidet med 

språkløyper. 

 

HVA NÅR HVEM  GJENNOMFØRT 

Diskusjon angående 
vårt språkmiljø. 

Ped.ledermøte  
 

Ped.ledere og styrer 
 
 

16.01.17 

Gjennomgang av 
kartleggingsverktøyet 
språkløyper 
 

Ped.l.møte Ped.ledere og styrer. 23.01.17 

Skjema for 
egenvurdering av 
språk og språkmiljø 
 

Individuelt/ 
Avdelingsmøter 

Hver enkelt ansatt. 
Oppsummering på den 
enkelte avdeling. 

I perioden  
31.01.17-10.02.17 

Språkløype 
gjennomgang av økt 1 
av språkløype. Barns 
Språkutvikling. 

Personalmøte   Styrer   
Alle ansatte 

31.01.17 

Språkløype. 
Egenvurdering hva må 
vi arbeide videre med i 
bhg m.m.  

Ped.l.møte Ped.ledere og styrer. 06.02.17 

Filming av barn og 
voksne. Bruk verktøyet 
pedagogisk 
dokumentasjon for å 
se på språk/språkmiljø 
og sosial kompetanse. 
Som er vårt 
satsningsområde. 

Filming: I hverdagen. 
Bruk verktøyet pedagogisk 
dokumentasjon og 
analyser filmene på  
Avd.møter og ped.l.møter 
1.g.pr. måned. 
 
Pers.møter annen hver 
mnd. 

Alle  
 
 
 
Styrer og pedagogiske 
ledere. 
 
Styrer 

28.02.17 

Språkløype økt 2-3 
 
 

Personalmøte slutten av 
feb. 

Styrer 
Alle ansatte 

28.02.17 

Struktur på lesing i 
mindre grupper. 
 
 

Hver dag på den enkelte 
avdeling gjennom året. 
 

Alle  



HVA NÅR HVEM GJENNOMFØRT 

Styrke arbeidet med 
flerspråklige barn. 
Språk forståelse og 
språkutvikling. 

I hverdagen 
Ped.l.møter/Avd.møter 

Alle 
Styrer/Ped.l. 

 

Språkstimulering i lek 
for jenter /gutter. 
 

I hverdagen  
 

Alle  

Voksne skal være gode 
språkmodeller for 
barna. Bruk av 
konkreter gjennom 
hverdagen. Sette ord 
på ulike gjenstander 
bruk av konkreter i 
eventyr m.m. 

I hverdagen Alle  

Møte- Språkløyper 
 
 

Onsdager i nest siste uke 
av hver måned  

Ressursgruppa  

Språkløype økt 4 
 
 

Personalmøte slutten av 
mars. 

Styrer 
Alle 

 

Lærende nettverk 
(Overordnede 
strategiplan) 

Mars og okt. Ressursgruppe for 
språkløyper ansvar 
Styrere og ped.l. 

 

Møte- Språkløyper Onsdager den nest siste 
uka av hver måned 
kl.9.00-10 
 

Ressursgruppa  

Språkløype økt 5 
 

Personalmøte i slutten av 
april 

 Styrer 
 Alle 

 

Møte- Språkløyper 
 

Onsdager den nest siste 
uka av hver måned. 
 

Ressursgruppa  

Språkløype økt 5 og 6. 
 
 

Personalmøte i slutten av 
mai. 

Styrer 
 Alle 

 

Møte- Språkløyper 
 
 

Onsdag den nest siste uka 
i hver måned kl. 9.00-10. 

Ressursgruppa  

Språkløype økt 7 
 
 

Personalmøte i slutten av 
august.  

Styrer 
Alle 

 

Møte- Språkløyper Onsdag den nest siste uka 
av hver måned 
kl.9.00.10.00 
 

Ressursgruppa  

Språkløype økt 8 
 
 
 

Personalmøte i slutten av 
september 

Styrer 
Alle 

 



HVA NÅR HVEM GJENNOMFØRT 

Språkløype økt 9 
 
 
 

Personalmøte i slutten av 
oktober 
 

Styrer 
Alle 

 

Møte- språkløyper Onsdager den nest siste 
uka hver måned kl.9.00-
10.00. 

Ressursgruppe  

Språkløype økt 10 
 

Personalmøte i slutten av 
november. 

Styrer 
Alle 

 

 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 


