Sprogvurdering
-Til alle 3-årige i Holbæk
Februar 2019
Kære forældre
Det er lovpligtigt at sprogvurdere børn i 3-årsalderen, hvis der er bekymring for deres
sproglige udvikling. I Holbæk er det imidlertid besluttet, at alle forældre skal tilbydes en
sprogvurdering af deres 3-årige barn.

Hvordan gennemføres en sprogvurdering?
Sprogvurderingen gennemføres i dagtilbuddet af en pædagog/sprogvejleder, som barnet
kender. Den foregår i rolige omgivelser, hvor barnet kigger på forskellige billeder, som
pædagogen/sprogvejlederen stiller en række spørgsmål til. Hvis barnet undervejs mister
interessen for at være med, stopper sprogvurderingen, og den genoptages på et andet
tidspunkt, når barnet atter har interesse for opgaverne.
Med mindre I aktivt fravælger det, vil sprogvurderingen af dit/jeres barn efter planen blive
gennemført d. _______________.

Hvilken forskel gør det, om dit barn bliver sprogvurderet?
Barnets sproglige udvikling har stor betydning for, hvordan det trives og lærer nyt i sin
hverdag i dagtilbuddet. Med sprogvurderingerne får det pædagogiske personale et mere
nuanceret indblik i børnenes sproglige udvikling, som det kan være svært for personalet at få i
den almindelige hverdag. Hvis det viser sig, at barnet har behov for støtte i sin sproglige
udvikling, er det vigtigt for det pædagogiske personale at vide, så de kan tilrettelægge
hverdagen derefter. Sprogvurderingerne har dermed betydning både for barnet, børnegruppen
og det pædagogiske personale, da de hjælper det pædagogiske personale med at:

•

Evaluere børnenes sproglige udbytte af de pædagogiske aktiviteter.

•

Planlægge hverdagen med fokus på sprogudvikling.

•

Afklare, hvorvidt barnets sproglige kompetencer er alderssvarende eller om barnet har
behov for særlig understøttelse.

•

Samarbejde med dig/jer som familie om evt. fælles indsatser for at hjælpe barnets i
dets sproglige udvikling.

Taler I flere sprog i hjemmet?
Hvis jeres barn har andet modersmål end dansk, kan vi have behov for at inddrage din/jeres
vurderinger af barnets sprog. Det gør vi bl.a. ved hjælp af et spørgeskema, der kan fås på
dansk, engelsk, bosnisk, arabisk, fransk, polsk, somali, tyrkisk, urdu, russisk og hindi. Hvis
dette bliver aktuelt, tager vi selvfølgelig kontakt til dig/jer.

Resultatet af sprogvurderingen
Resultatet af sprogvurderingen indgår i forældresamtalen, men du/I får også en kort
tilbagemelding fra personalet umiddelbart efter sprogvurderingen. Hvis der er behov for det, er
der i forlængelse heraf også mulighed for en opfølgende samtale.

Adgang til sprogvurderingen og samtykke til videregivelse
Sprogvurderingen vil være tilgængelig for det pædagogiske personale i dit/jeres barns
børnehus, så længe barnet er indskrevet i dagtilbuddet. Når barnet forlader dagtilbuddet, vil
det være hensigtsmæssigt, hvis resultatet af sprogvurderingen kan læses af barnets
kommende sprogansvarlige pædagoger eller læsevejledere i det dagtilbud eller den skole, hvor
barnet rykker hen. Desuden vil det give Holbæk Kommune god mulighed for at følge med i,
hvordan vi bedst lykkes med at skabe gode sprogmiljøer for kommunens børn. Når I får
tilbagemelding på jeres barns sprogvurdering, vil I derfor samtidig blive bedt om at tage
stilling til, om I vil give skriftligt samtykke til, at barnets kommende dagtilbud/skole må få
læseadgang til den sprogvurdering, der er lavet.
Hvis du/I har kommentarer eller spørgsmål vedr. tilbuddet, så er du/I meget velkomne til at
kontakte det pædagogiske personale i barnets dagtilbud.
Med venlig hilsen
Fagchef for Læring og Trivsel
Christian Simonsen

Information om behandling af personoplysninger
Efter databeskyttelsesforordningens 1 artikel 13 og 14 skal vi give dig en række oplysninger, når vi
modtager oplysninger fra dig.
Vi er dataansvarlige - sådan kontakter du os
Holbæk Kommune er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget.
Du finder vores kontaktoplysninger herunder:
Holbæk Kommune
Kanalstræde 2
4300 Holbæk
CVR-nr.: 29 18 94 47
Telefon: 72 36 36 36
E-mail: post@holb.dk
Spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger
Har du spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger er du velkommen til at kontakte vores
informationssikkerhedskoordinator på isikkerhed@holb.dk eller 72 36 43 77
Hvis du sender følsomme eller private oplysninger, skal du bruge din digitale postkasse på borger.dk
Formålene med behandlingen af dine personoplysninger
Vi har indsamlet personoplysninger til det formål at understøtte dit barns sproglige udvikling.
Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler din personoplysninger på følgende retsgrundlag Dagtilbudsloven.

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategori af personoplysninger om dig: Personfølsomme oplysninger
Modtagere af personoplysninger
Dine personoplysninger modtages af administrative medarbejdere og bliver synlig for dagtilbuddets
personale.
Her stammer dine personoplysninger fra
De er indsamlet i forbindelse med sprogvurdering af dit barn i dagtilbud.
Opbevaring af personoplysningerne
Vi opbevarer dine personoplysninger hos udbyderen af det sprogvurderingssystem som Holbæk Kommunes
dagtilbud og skoler anvender. Materialet fra sprogvurderingerne opbevares i indtil 5 år efter, at dit barn
har forladt dagtilbuddet.
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Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske
personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og
om ophævelse af direktiv 95/46/EF.

Ret til at trække dit samtykke tilbage
Hvis du har givet samtykke til, at vi må indhente oplysninger om dig, har du til enhver tid ret til at trække
dit samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at kontakte os.
Hvis du trækker dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine
personoplysninger op til, du har trukket dit samtykke tilbage. Vores behandling stopper først fra det
øjeblik, hvor du trækker dit samtykke tilbage.
Ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning, indsigelse og dataportabilitet
I bilag 1 kan du læse om din ret til at få rettet, slettet i dine personoplysninger samt begrænsninger og
indsigelser i forhold til behandling af personoplysninger.
Klage til Datatilsynet
Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine
personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
Kontaktoplysninger til vores databeskyttelsesrådgiver
Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
Telefonnummer – 72 27 30 02
E-mail - dpo.holbaek@bechbruun.com
Hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger, skal du bruge den sikre
beskedfunktion, når du sender til DPO’en: https://dpo.bechbruun.com/holbaek

Bilag 1 Ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse
Nedenfor kan du læse om din ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.
Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om det, og en række yderligere informationen.
Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få forkerte oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger
suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere korrekte.
Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, før vores almindelige tidsfrister for
sletning.
Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at
få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit
samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at
beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine
personoplysninger.
Ret til at få overført oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at få dine personoplysninger i et almindeligt, struktureret, maskinlæsbart
format og at få overført dem fra én dataansvarlig til en anden.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du
finder på www.datatilsynet.dk.

