
 

 

Sproggrupper på Bagsværd 
Skole 
Sproggrupper på Bagsværd Skole er et tilbud 
til tosprogede børn, som skal starte i 
børnehaveklasse, og hvor sprogvurderingen i 
børnehaven har vist, at barnet vil have god 
gavn af et ekstra fokus på det danske sprog 
samt sproglig udvikling generelt.  
 

Børnene arbejder med sprog i deres 
egen børnehaveklasse og i 
sproggruppen 
Børnene bliver en del af en helt almindelig 
børnehaveklasse og har de allerfleste timer 
her. I nogle timer hver uge vil barnet være i en 
mindre sproggruppe, eller der vil være en 
ekstra lærer i klassen, som kan støtte, så 
barnet bliver endnu bedre til det danske 
sprog.  
 

 
 
På Bagsværd Skole er der en særlig 
sproggruppe-lærer, som ved en hel masse om 
det at vokse op med flere sprog og at blive 
undervist på et sprog, som ikke er ens 
modersmål. Børnene vil hurtigt lære denne 
lærer at kende og vil sammen lave en masse 
spændende ting, så det at lære mere dansk 
bliver sjovt. For eksempel spil og lege med 
fokus på sprog og samtale, fortælling og 

højtlæsning. Sproggruppe-læreren er 
tilknyttet barnets klasse i børnehaveklassen, 1. 
klasse, 2. klasse og 3. klasse. Så længe barnet 
har behov for det, vil barnet have tid sammen 
med sproggruppe-læreren. Derudover vil 
barnet møde de andre lærere og pædagoger, 
som ellers er i barnets klasse. Disse voksne har 
også viden om dansk som andetsprog udover 
alle de andre ting, som man også skal lære i 
skolen. Som forældre vil I løbende blive 
orienteret om jeres barns trivsel samt faglige 
og sproglige udvikling.  
 

Jeres barn kan blive på Bagsværd 
Skole i hele skoleforløbet 
Når tiden i sproggruppen ophører efter 3. 
klasse, vil det være naturligt, at jeres barn 
fortsætter på Bagsværd Skole i sine kendte og 
trygge rammer. Vi håber, at I er så glade for 
jeres barns klasse og samarbejdet med skolen, 
at I vælger at lade jeres barn fortsætte. Skolen 
vil stadig have fokus på sprog og dansk som 
andetsprog i forhold til undervisningen 
fremover, også selvom sproggruppeordningen 
er slut. 

På gensyn på Bagsværd Skole 



 

 

Har I yderligere spørgsmål om sproggrupper, kan I kontakte: 

Rikke Holsteen,  
Souschef & Faglig leder på Bagsværd Skole. Telefon: 21 33 37 34.

 
 
Indskrivning til sproggruppe: 
 
Ønsker I, at jeres barn skal gå i sproggruppe på Bagsværd Skole, skal I gøre følgende senest 12. januar 
2020.  
• Indskrive jeres barn via gladsaxe.dk/indskrivning eller via borger.dk. Dette kræver Nem ID (digital 

signatur), der kan bestilles via gladsaxe.dk/selvbetjening. Her vælger I Bagsværd Skole og skriver 
”Sproggruppe” i kommentarfeltet. 

• Har I allerede indskrevet jeres barn elektronisk, så kan I selv rette i den elektroniske indskrivning 
til og med 12. januar 2020.  
Her vælger I Bagsværd Skole og skriver ”Sproggruppe” i kommentarfeltet. 

 
Har I spørgsmål vedrørende det praktiske med indskrivning, så kontakt Bagsværd Skole. Telefon: 39 
57 31 00.  
 
 

 


