Sprog er en gave fra far og mor.
Film til tosprogede forældre om støtte til udvikling af deres barns sprog
Alle børn skal lære sprog. Nogle børn lærer flere sprog fra de er helt små. Flere
undersøgelser peger på, at tosprogede drenge forlader skolegangen uden fornødne
læsefærdigheder for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Der kan ikke
sættes tidligt nok ind for at ændre dette. Filmen har derfor særlig fokus på drenge.
Den skal styrke de tosprogede børns udvikling af dansk som andetsprog, men tager i
sit sprogsyn udgangspunkt i, at barnets samlede sprogudvikling, herunder dets
modersmål, også ses som et værktøj i målet om at nå et alderssvarende niveau på
dansk ved skolestart.
Ifølge dagtilbudsloven (§ 11) skal forældre modtage råd og vejledning om
sprogstøttende aktiviteter, hvis en sprogvurdering viser, at deres barn har behov for
støtte i dets sproglige udvikling. Det er pædagogernes opgave yde vejledning og
løbende følge op på den. Forældrene er pålagt at medvirke aktivt i sprogstimulering
af deres børn uden for dagtilbuddets rammer.
Denne film er produceret for at støtte og kvalificere dette arbejde. Der er brug for at
understøtte tosprogede børns sproglige udvikling med henblik på at udvikle et
alderssvarende skolesprog.
Filmen skal bruges til støtte og inspiration for forældre med tosprogede børn i deres
aktive rolle i udvikling af deres barns sprog. Filmen tager udgangspunkt i barnets
hverdag. Den viser i korte sekvenser eksempler på, hvordan både pædagoger og
forældre i hverdagen kan gøre sprog til en levende og naturlig del af deres samvær.
De eksempler pædagogerne viser kan også inspirere forældrene. Ideen er at vise, at
det ikke kræver den store indsats at tilrettelægge sprogudviklende aktiviteter. Der
er sprog alle vegne.
Filmen er oversat med ”voice over” så den ligger på i alt 7 sprog. Der er produceret
en tekst på de 7 forskellige sprog som pædagoger kan printe ud her fra siden i det
relevante sprog og give til forældrene.
Filmen indgår som et supplement i værktøjskassen om sprogstimulering til forældre
i projekt ”Sprog er en gave”.

Filmen kan ses til forældremøder, den kan ses til forældresamtaler eller den kan ses
af forældrene derhjemme. Den varer 16 minutter. Den er oversat til albansk,
arabisk, engelsk, somali, tyrkisk, og urdu.
Imellem sekvenserne vises korte interviewklip med en erfaren tosprogspædagog,
som fortæller om de forventninger, der er til et udviklet skolesprog ved start i
børnehaveklasse, og hvordan tosprogede forældre kan støtte deres barn i at nå
dette.
Fokus i filmen er på ordforråd – på at der er sammenhæng mellem et godt og
velfunderet ordforråd ved skolestart og en god skolegang og uddannelse. Den viser,
hvordan forældrene kan medvirke aktivt i denne proces.
Filmen har de tosprogede forældre som målgruppe, men den kan også med fordel
ses af pædagoger og pædagogstuderende.

