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Implementeringsplan for språkløyper – Hesseng Barnehage.  

 
BAKGRUNN: 

Sør-Varanger er en av 27 kommuner som er valgt ut til en nasjonal satsning på språk 
gjennom ”Språkløyper”. Samtlige barnehager i kommunen er deltakere, noe som vil gi et 

felles kompetanseløft for samtlige ansatte og komme alle kommunens barnehagebarn til 
gode. 

 
HVA ER SPRÅKLØYPER? 

Prosjektet språkløyper er et kompetansehevingsprosjekt som bygger på tre 
kjernekomponenter: 
 

SPRÅKLÆRING ULIKE MÅTER Å LESE PÅ LESING FOR ALLE 

 Barns 
språkutvikling 

 Språk og lesing 

 Samtalen som 
arbeidsform 

 Å lese flere ganger 

 Å lese bilder 

 Konkreter og 

ordforråd 

 Å lese tekster med 

gjentakende mønster 

 Leselyst 

 Leseblogg 

 Foreldresamarbeid 

 

Til sammen utgjør de overnevnte komponenter og underøkter en språkløype: 
”Språk og leseaktiviteter”. Denne løypen skal implementeres og gjennomføres i 2017.  

 
HOVEDMÅL: 

”Å styrke barnehagens daglige arbeid med barnas språklæring gjennom ulike 
leseaktiviteter.” 
 

I Sør-Varanger har vi valgt ut følgende prioriteringsområder: 
1. Personalets kompetanse 

2. Samarbeid mellom barnehage og skole 
3. Minoritetsspråklige barn. 
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INNSATSOMRÅDER HESSENG BARNEHAGE: 
 

Med bakgrunn i kartlegging av barnehagens språkmiljø har barnehagen valgt følgende 
mål og innsatsområder: 

 
1. Vi skal fange opp alle barn i språkarbeidet. 
2. Vi skal øke personalets språklige innsats i leken, både ute og inne 

3. Gjennom barnets historier skal vi øke vår bevissthet rundt sammenhengen 
mellom språk og identitet 

 
 

FORMÅL : 
Barnehagen trenger å øke personalets bevissthet i møte med enkeltbarnet. 
 

 
MÅL: 

Arbeidet med språkløyper skal ha som mål at alle barn i Hesseng 
Barnehage tilegner seg nødvendig språklig kompetanse slik at de finner 

fram til og utvikler sitt potensiale. 
 

 
MÅLGRUPPE: 

Alle barn og ansatte i Hesseng Barnehage 
 
 

RESULTATMÅL: 

Personalet skal: 

 
1. Gi hvert enkelt barn tilpassede språklige utfordringer. 

2. Være tett på, og være aktiv i leken ute og inne. 
3. Skrive ned fortellinger og utsagn barnet deler med oss. 

 

 
Delmål: 

1. Alle ansatte og barn skal oppleve glede ved å lese bøker. 
2. Vi skal tidlig fange opp barn som har språklige utfordringer 

 
 

Tiltak: 
a. Personalet skal tilegne seg kunnskap om hvordan barn tilegner seg 

språk. 
b. Være aktive og bevisste språkmodeller 

c. Utvide barnas språk og begrepsforråd  
d. Legge til rette for den gode samtalen 

e. Være bevisst i valg av bøker 
f. Vi skal gå på språkjakt i egen barnehage 

g. Språksprell  

h. Bruk av konkreter og annet språkmateriell 



 

Hesseng Barnehage – Midt i naturen. 
 

Organisering og ansvar: 

 
Styrer: 

 Styrer har det overordnede ansvaret for gjennomføring og 

implementering av språkløyper. 
 Styrer har ansvar for samarbeid med prosjektgruppen, de andre 

barnehagene, for deltakelse i fagnettverk og andre lærende 
nettverk. 

 Styrer har ansvar for informasjon og orientering til foreldrene via 
samarbeidsutvalget og på foreldremøter. 

 Styrer har ansvar for å motivere, engasjere, veilede og støtte 
personalet. 

 Styrer har ansvar for å være faglig oppdatert. 
 Styrer har ansvar for å rapportere til enhetsleder to ganger pr. år. 

 
 

Lederteam: 
 Lederteamet har ansvar for å gjøre seg kjent med språkløyper og 

være godt forberedt til møter og lærende nettverk. 

 Lederteamet skal motivere og inspirere øvrig personale, og være 
med å skape en kultur for faglig refleksjon. 

 Ped.lederene skal lede arbeide med språkløyper på sine egne 
avdelinger, drive refleksjon og mellomarbeid bl.annet gjennom IGP 

metoden. 
 Ped.lederene skal kartlegge barn med språklige utfordringer og 

sette inn tiltak. 
 Ped.lederene skal dokumentere språkarbeidet og synligjøre dette på 

månedsplaner og i månedsbrev. 
 

 
Språkgruppe: 

 
 Skal danne språk og lesekroker. 

 Skal ha ansvar for bibliotek og språkmateriell 

 Organisere språksprell og språkjakt i barnehagen. 
 Sørge for at bøker er tilgjengelig for alle barn 

 Bruke kunnskap og kreativitet til å dokumentere og synligjøre 
språkarbeidet i barnehagen. 

 Stimulere, engasjere og motivere. 
 

 
Alle ansatte: 

1. Alle ansatte skal forplikte seg til språkarbeidet, forberede seg til 
møter og nettverk, og være medansvarlig for å skape engasjement 

for prosjektet og for å bringe inn medvirkende innspill. 
2. Alle ansatte skal bruke bøker daglig, og lese for eller med barna. 

3. Alle ansatte skal føre log over egen språkjobbing. 
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Samarbeidsparter: 

 
 Foreldre i barnehagen 

 Biblioteket 

 Andre barnehager 
 Skolen 

 PPT, logoped 
 Helsestasjonen 

 Kulturskolen m.fl. 
 

 
  

 
RAPPORTERING: 

Med utgangspunkt i barnehagens implementeringsplan skal styrer rapportere til 
enhetsleder i mai og oktober. 
Rapporten skal ha fokus på refleksjonsperspektivene: 

 
GJORT – LÆRT – LURT – IKKE LURT – VIDEREFØRES 
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