
Vibens procedure ved sprogvurdering af 3-a rige 

1 Barnet starter i Viben – ca. 3 år gammelt. Viben 

2 Der er et opstartsmøde, samt evt. besøg på stedet. 

 Forældrene orienteres om opfølgende samtale, som først finder 
sted, når sprogvurderingen har fundet sted. 

 I tilfælde, hvor barnet stater 2-6 måneder før, det er 3 år, afholdes 
den opfølgende samtale før sprogvurderingen – i den forbindelse, 
aftaler man, hvordan resultatet videregives: 

 Hvis det skønnes, at barnet hører til i generel indsats, kan 
det godt forsvares at det er en besked, som gives i 
forbindelse med aflevering/afhentning. 

 Hvis det skønnes, at barnet har brug for fokuseret eller 
særlig indsats indkaldes til en ekstra forældresamtale, som 
så følger pkt. 7. 

Viben 

3 Der fremsendes mail til forældrene, ang. den del af sprogvurderingen, 
som forældrene skal udfylde – dette gøres via Rambøll. 

Jane 

4 Barnet sprogvurderes når det er mellem 3 år og 2 måneder og 3 år og 4 
måneder – med mindre personalet (eller forældrene) skynder på, pga. 
observerede sproglige vanskeligheder, som kan tale for en tidligere 
vurdering. 

 Sidste side i vurderingen udfyldes af Vibens personale 

Jane 

5 Personalet i Viben får et print af barnets ”score” – dette kan bruges til 
forældresametalen. 

Jane printer 

6 Der udarbejdes en handleplan - her følges Rambølls 3 kategorier: 
 
* Generel indsats – ingen særlige tiltag, man fortsætter den praksis, 
som hidtil har været benyttet. 
 
* Fokuseret indsats – personalet i Viben er særligt opmærksomme på at 
barnet får øvet de vanskeligheder, som er konstateret i vurderingen, 
eller via observation. Dette gøres i forbindelse med Vibens almindelige 
aktiviteter. 
 
* Særlig indsats – PPR inddrages i forbindelse med udarbejdelsen af en 
handleplan. 

Viben 
Evt. Jane? 

7 Der afholdes opfølgende samtale med forældrene om barnets start i 
Viben.  

 I den forbindelse orienteres forældrene om resultatet af 
sprogvurderingen og den foreliggende handleplan.  

 Her inddrages forældrene, hvis der er tale om fokuseret eller særlig 
indsats. De vejledes i, hvordan de kan støtte deres barns sproglige 
udvikling 

Viben 

Generelt  På VNF er det underforstået, at Viben må videregive informationer om barnets 
sprog til skolen. Hvis man har indvendinger mod dette, skal det meddeles Viben 
skriftligt. 

 Vi deltager i Thisted Kommunes netværksmøder for sprogpædagoger (JB). 

 I tilfælde, hvor Vibepersonalet observerer sproglige afvigelser, som ikke ”fanges” i 
sprogtesten, inddrages PU (Viben). 

 


