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Sprogene bygger bro – biliteracy i partnerskab Lyngby-Taarbæk

Baggrund for projektet:

Der er et tiltagende behov for at arbejde med overgange i børns liv. Derfor ønskede vi at have fokus på 
brobygning og samarbejde mellem dagtilbud, skole, skolebibliotek og folkebibliotek om biliteracy i 
indskolingen og i dagtilbuddet. Et partnerskab om sprog og diversitet både mundtligt og skriftligt. Forældre 
og børn skulle inddrages med udgangspunkt i en ressourcetænkning og produktion af børnenes egne 
historier, eventyr og digte. Folkeskolereformens indførelse af engelsk fra 1. klasse samt målet med at 
mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater i børnegruppen var udgangspunkt for 
udviklingsprojektet.

Projektets formål:

 Partnerskaber for læse- og læreglæde.
 At skabe partnerskab mellem folkebibliotek, skolebibliotek, indskoling/sfo og dagtilbud 
 At skabe en brobygnings samarbejdsmodel for overgangen mellem dagtilbud og skole 
 At udvikle en fælles sprogpædagogiske praksis

Projektets deltagere:

Læringshuset, Center for Uddannelse og Pædagogik
Skolebiblioteket på Lundtofte Skole, tale/høre lærer samt 0. klasse og sfo
Børnehuset Vandpytten (Børnehave)
Børnebiblioteket, Stadsbiblioteket Lyngby

Projektets øvrige samarbejdspartnere:

Susan Thygesen, leder af Børnehuset Vandpytten
Carsten Jeppesen, afdelingsleder på Lundtofte Skole 
Sprog og skriftsprogsgruppen i Center for Uddannelse og Pædagogik
Biblioteks Center for Integration
Lektor Line Møller Daugaard, cand. mag i lingvistik, leder af Videncenter for Sprog, Læsning og Læring.
Børnehaven Virvelhuset i Burlöv, Sverige

Projektplan:

Forår 14: Seminar om Biliteracy, workshop med Bibliotekscenter for Integration, udvikling af fælles 
sprogpædagogik. Beskrive ønsket praksis. 
Maj-juni 14: Samarbejde børnehave – skole om nye børn. Planlægning af aktiviteter i skole, sfo og 
børnehave, fortsat udvikling af fælles sprogpædagogik. Depotbibliotek fra Bibliotekscenter for Integration. 
Efterår 14: Planlægning og gennemførelse af aktiviteter - producere historier, poesi, rim og remser, 
oversættelse fra dansk til andre sprog (dual language bøger), forældrearrangement. Studiebesøg i Burlöv, 
Sverige. Depotbibliotek. 
Vinter/forår 15: Seminar Med flere sprog i skole, erfaringsopsamling og videreudvikling. Planlægning af 
aktiviteter, forældrearrangementer, besøge og udstille på børnebiblioteket. Samarbejde børnehave – skole 
om nye børn. Depotbibliotek. Evaluering.
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Projektets målgruppe:

Eleverne i 0.a på Lundtofte Skole samt de ældste børn i Børnehuset Vandpytten, samt børnenes forældre.
Desuden personalet i Læringscenteret, tale/høre lærer, personalet i 0.kl/sfo, på børnebiblioteket og i 
Børnehuset Vandpytten.
Lundtofte er præget af en høj procent tosprogede familier og familier med sociale udfordringer.

Konkrete aktiviteter med målgruppen i projektet:

Børnehaven:

 Kinabog til legeskrivning, bogen følger barnet med videre i skolen
 Forældrene inddrages til at skrive på eget sprog fx barnets navn i garderoben, på frugtkassen og 

lignende
 Depotbibliotek i fællesrummet med bøger på mange sprog, forældre opfordres til at læse på eget 

sprog for barnet
 Alfabetet på flere sprog på stuen
 Arbejde med Læseleg.dk kassen. Dialogisk læsning
 På besøg i skolen for at høre oplæsning af dyrebøger – dual language-bøger

Skolen/skolebiblioteket (læringscenteret):

 Kinabogen fra børnehaven blev en del af de daglige aktiviteter
 Maj-børnene arbejdede med Godtfreds Dyrehandel i den understøttende undervisning
 Besøg i lokal dyrehandel, tegne og skrive bøger om et valgt dyr
 Forældremøde; lav et skriveunderlag til dit barn, skriv på eget sprog navn og en hilsen til din 

søn/datter
 Forældrene blev inddraget til at oversætte og læse op af dyrebøgerne på andre sprog fx farsi, tyrkisk

og makedonsk. Dual language-bøger
 Bamse-ugle på hjemmebesøg hos børnene med tilhørende notesbog. I den skrives der oplevelser 

og andet gerne på andre sprog
 Alfabetslange på flere sprog
 Ordbilleder på mange ting på mange sprog, sproglig opmærksomhed på alle planer, børnestaving og

legeskrivning
 Arbejde med Læseleg.dk kassen. Dialogisk læsning
 Depotbibliotek fra Bibliotekscenter for Integration
 Udstilling af bøgerne og besøg på børnebiblioteket

Børnebiblioteket:

 Fokus på kvalificering af bibliotekets samling af bøger på andre sprog 
 Samarbejde med skole om udstilling og dual language-bøger
 Besøg af børnegruppen
 Samarbejde med børnehaven om depotbibliotek

2



Afsluttende projektrapport udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker 

Sagsnr: 2013-020270

Center for Uddannelse og Pædagogik:

 Kompetenceudvikling deltagere og sprogpædagoger:
o Oplæg om Biliteracy 
o Workshop med Bibliotekscenter for Integration
o Studiebesøg i Virvelhuset, Burlöv, Sverige
o Oplæg om Læseleg.dk
o Oplæg om Med flere sprog i skolen

 Projektudviklings- og videndelingsmøder samt evalueringsmøde

Evaluering:

Det vurderes i deltagergruppen at det største potentiale i dette udviklingsprojekt har været i den 
anerkendende tilgang til forældresamarbejdet med synet på den enkelte forældre som en mulig ressource, 
der kan bringes i spil i undervisningen. At forældre med en anden etnisk baggrund end dansk og dermed 
også et andet modersmål har kunnet bidrage med vægtig og ligeværdig viden og kundskaber ind i børnenes 
læringsfællesskab. Konkret har dette givet sig udtryk i skrift på mange måder, som er blevet en del af 
børnenes læringsmiljø og dermed har været medvirkende til en større sproglig opmærksomhed hos det 
enkelte barn.

For det konkrete barn, hvis forældre deltog med fx oversættelse, har dette betydet en anerkendelse af 
barnets konceptuelle sprog. At vi i skolen eller børnehaven ser barnet med alle de sprog, som barnet 
bringer med ind i fællesskabet.

Deltagerne udtrykker en stor nysgerrighed omkring det potentiale, som udviklingsprojektet har vist, at 
netop arbejdet med biliteracy kan bidrage med i arbejdet med sprogligopmærksomhed og- udvikling.

Vores ambition var, at projektet skulle komme alle børnene til gode. At også de etnisk danske børn fra 
ressourcesvage familier skulle opleve en glæde ved arbejdet med sprog på mange måder. Det viste sig, at 
arbejdet med sproglig diversitet også fanger og optager børn fra mere sprogfattige familier. Der spores også 
hos dem en nysgerrighed på andre sprog og et kendskab til fx engelske ord. 

Vi ønskede, som titlen på projektet siger; at lade sprogene bygge bro.

Dette ønske havde flere dimensioner:

 Bro og partnerskab mellem forskellige institutioner – dagtilbud-skole, børnebibliotek-dagtilbud, 
børnebibliotek-skole

 Udvikling af en fælles forståelse omkring biliteracy og det potentiale der er heri - et sprog-
pædagogisk partnerskab mellem forskellige tilgange til sproglig udvikling hos børn

 Bygge bro mellem hjemmets sprog og dagtilbud/skoles sprog og brugen af sprog/flere sprog
 Bygge bro for det enkelte barns sproglige udvikling ved at kvalificere overgange

Vores perspektiv var, at udviklingsprojektet skulle danne model for nye overgange og brobygning samt 
nytænkning af samarbejdsformer med forældre. Nye sprogforståelser og perspektiver på sproglig udvikling 
som skulle danne udgangspunkt for fremtidig pædagogisk praksis i nye partnerskaber.

Evalueringen viser, at de 3 institutioner alle har fået nye perspektiver på såvel forældresamarbejde som på 
sprogforståelser hos de enkelte børn. Disse nye erfaringer vil danne grundlag for fremtidige arbejdsmåder i 
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de konkrete institutioner. Flere af aktiviteterne fra projektet er allerede en del af årsplanen og tænkt ind 
som tiltag i den pædagogiske praksis fremover.

Udviklingsprojektets erfaringer og konkrete resultater vil blive formidlet på det fælles kommunale 
pædagogiske forum for dagtilbud og skoler under overskriften Kvalitet i pædagogisk praksis – overgange.

Endvidere har deltagerne på hver deres institution præsenteret deres erfaringer med projektet og iværksat 
nye handlinger på baggrund af projektets evalueringer.

Projektleder Kirsten Tholle Lyngby den 24/9.15
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