
 

Barnehagen - ann.kristin.langhus@marker.kommune.no  
• Vi kan tilby daglig samarbeid om ditt barns språkutvikling  
• Vi benytter        i det pedagogisk arbeidet med barna 
• Vi er der for deg hvis barnet ditt har behov for ekstra støtte 

Helsestasjonen - elisabeth.klund@marker.kommune.no 
• Jordmor informerer om viktigheten av å prate med fosteret i 

magen. 
• Observasjon av kommunikasjon, språkforståelse og talespråk. 
• Lavterskeltilbud - kom innom hvis du lurer på noe. 

Fysioterapeuten - yvonne.skjothaug@marker.kommune.no 
• Veiledning i fysisk aktivitet for normal vekst og utvikling. 
• Oppfølging rundt sammenheng motorisk, kognitiv og 

språkligutvikling. 
• Lavterskeltilbud – kom innom hvis du lurer på noe. 

PPT - christin.hagen@rakkestad.kommune.no  
• Veiledning til foresatte og fagpersoner. 
• Vi har god kunnskap om barns språkutvikling. 
• Vi utreder dersom det er bekymring for et barns språkutvikling. 

Biblioteket - britt.langoien@marker.kommune.no 
• Vi tilbyr hyggelige lokaler som du kan bruke hver dag. 
• Vi finner fram det du ønsker, vi er her for deg. 
• Vi tilbyr gratis lån av bøker, lydbøker, blader og filmer. 

Ergoterapeut - emilie.ilar@marker.kommune.no 
• Tilrettelegging av fysisk og pedagogisk miljø. 
• Oppfølging enkeltbarn og grupper, samt 4års kontroll. 
• ASK- supplement; papirbaserte kommunikasjonshjelpemidler, 

digitale kommunikasjonshjelpemidler; 
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/ask/ask-i-
barnehagen/  

 

Språkkommunen Marker 
Mulighetene er mange 

 

  

Språktips til småbarnsforeldre 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

Din magiske påvirkning – du 
er ditt barns viktigste 

SPRÅKLÆRER! 
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• Speil! 
o  Vær ditt barns speil. Snakk og syng med barnet fra før 

det er født.  
o Grunnlag for språkutvikling dannes i de 3 første 

månedene. I denne ansikt til ansikt perioden er det de 
daglige rutinesituasjonene som er grunnlag for samspill 
og kommunikasjon. 

o Å være et speil for barnet betyr at barnet kan se sine 
følelser og utrykk gjennom ansiktet og ordene dine. Er 
det ikke flott? 

• Syng! 
o Bruk den stemmen du har! Lek, le, tøys og kos med 

barnet ditt. 

 

• Lytt! 
o Selv om barnet er nyfødt, vil du forstå mye av det 

barnet prøver å si. 
o Visste du at bare etter noen få timer kan den nyfødte 

herme etter å rekke tunge? 
o Lytt, vær interessert og gi barnet tid 

 

 

 

 

 

 
• Aktivitet! 

o Å bruke kroppen gjør godt for alle aldre, og spesielt for 
barn som skal igjennom en enorm utvikling på få år. 

o Snakk med barnet ditt om alt dere ser gjør og opplever 
sammen. 

o Visste du at barn i 2-årsalderen har mellom 75 – 500 
ord? Er det noe du som forelder kan gjøre for å jevne ut 
denne forskjellen? 

 
• Les! 

o La barnet bli kjent med bøker. Er du ikke så glad i å lese 
kan dere se på bildene sammen og lage deres egen 
historie – tenk så spennende. 

o Høytlesning har kun positive bivirkninger: 
 Åpner opp for den gode samtalen mellom 

barnet ditt og deg, og knytter bånd. 
 Gir fantasien og nysgjerrigheten næring. 
 Språkutvikling og skriveferdigheter utvikler seg. 
 Barnet vil bli en bedre leser selv. 
 Det vil gi bedre konsentrasjon. 

 
 
 

 

 

 

 

Jeg forstår nesten alt du sier. Bortsett 
fra det du sier med munnen. Men det 
betyr vel ikke all verdens uansett. 
- Trygve Skaug 

 


