
1 
Språkkommunen Marker  

 

[Fang leserens oppmerksomhet med et bra sitat fra dokumentet, eller 
bruk denne plassen til å fremheve et viktig punkt. Du plasserer denne 
tekstboksen hvor som helst på siden ved å dra den.] 

   

  

   

  

 

SPRÅKKOMMUNEN  

MARKER 

STRATEGIDOKUMENT 



2 
Språkkommunen Marker  

 

Innhold 
1. Innledning ............................................................................................................................................ 3 

2. Formål .................................................................................................................................................. 5 

Livsmestring og læring. .................................................................................................................... 5 

3. Situasjonsbeskrivelse ........................................................................................................................... 6 

Barnehage ........................................................................................................................................... 6 

Skole .................................................................................................................................................... 6 

4. Overordnet mål ................................................................................................................................... 7 

Gevinst ................................................................................................................................................. 7 

5. Målgrupper og medspillere ................................................................................................................. 7 

6. Innsatsområder ................................................................................................................................... 8 

Kompetanse i språkarbeid.................................................................................................... 8 

Gode overganger ........................................................................................................................ 8 

Lærende nettverk ...................................................................................................................... 8 

7. Resultatmål .......................................................................................................................................... 9 

Kommunalt nivå .................................................................................................................................. 9 

Barnehage og skole ........................................................................................................................... 10 

8. Organisering ...................................................................................................................................... 13 

9. Evaluering og læring .......................................................................................................................... 14 

10. Rapportering .................................................................................................................................... 14 

Kontaktinformasjon ............................................................................................................................... 15 

 

  

file://mar-fil02/mar-data/Felles/skole-barnehage/SPR%C3%85K%20OG%20MILJ%C3%98%20-%20PROSJEKTSATSNING/STRATEGI%20SPR%C3%85KKOMMUNE%20%20REDIGERING%2017.12.%20FOREL%C3%98PIG%20DOKUMENT.docx#_Toc533156550
file://mar-fil02/mar-data/Felles/skole-barnehage/SPR%C3%85K%20OG%20MILJ%C3%98%20-%20PROSJEKTSATSNING/STRATEGI%20SPR%C3%85KKOMMUNE%20%20REDIGERING%2017.12.%20FOREL%C3%98PIG%20DOKUMENT.docx#_Toc533156552
file://mar-fil02/mar-data/Felles/skole-barnehage/SPR%C3%85K%20OG%20MILJ%C3%98%20-%20PROSJEKTSATSNING/STRATEGI%20SPR%C3%85KKOMMUNE%20%20REDIGERING%2017.12.%20FOREL%C3%98PIG%20DOKUMENT.docx#_Toc533156553


3 
Språkkommunen Marker  

 

STRATEGI FOR SPRÅKARBEID I BARNEHAGER OG SKOLE 

1. Innledning 
Dette dokumentet tar utgangspunkt i nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016 – 
2019. Marker kommune deltar i satsningen «Språkkommune» i perioden 2018 – 2019. 
Dokumentet er forankret i Lov om barnehager, Rammeplan for barnehager, Opplæringsloven 
og Kunnskapsløftet, samt Stortingsmelding 28; «Fag – fordypning – forståelse – en fornyelse 
av Kunnskapsløftet. Stortingsmelding 21 «Tidlig innsats». 

Følgende lokale handlingsplaner og dokumenter ligger til grunn for satsningen: 

• Overordnet plan for barn og unge i Marker kommune.  
• Språkplan for barnehagene i Marker.  
• Årsplaner for barnehagene.  
• Slik gjør vi det – lesing i alle fag.  
• Sosial læreplan for Maker skole. 

Vår søknad om å få bli språkkommune ligger er også et bakgrunnsdokument for satsningen. 

Marker kommune er en liten kommune i Østfold med 3600 innbyggere. Grunnet endret 
kommunestruktur i Indre Østfold vil Marker i 2020 stå alene. Dette medfører blant annet at vi 
fra høsten 2018 har etablert ny PP-tjeneste med Rakkestad kommune. Den nye PP-
tjenesten vil være medvirkende i satsningen knyttet til «Språkkommunen Marker». 

Kommunen har en skole, 1 – 10, med 366 elever. Videre har vi en kommunal og tre private 
barnehager som huser om lag 150 barn. Skolen og barnehagene har i en årrekke hatt fokus 
på systematisk språkarbeid.   

Det å være «Språkkommunen Marker» engasjerer bredt. Det retter seg først og fremst mot 
alle ansatte i barnehage og skole/SFO. Videre ønsker vi å trekke foreldrene i kommunen inn 
i kompetansebyggingen rundt robuste og rike språkmiljøer. Satsningen involverer også 
barnehagene og skolens tverrfaglige samarbeidspartnere. 
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Marker kommune har i denne perioden også gleden av å få ta del i Utdanningsdirektoratets 
satsning rundt «Inkluderende miljø i barnehage og skole». Dette er to sentrale områder i 
barn og unges oppvekst og læring som er gjensidig avhengig av hverandre.  

• Gode språkferdigheter fremmer medvirkning og tydelighet dette vil bidra til et 
inkluderende miljø 

• Bevisste holdninger og null-toleranse mot mobbing og krenking gir trygghet og 
forutsigbarhet inn i språkopplæringen.  

Følgelig ser vi disse to prosjektene inn under samme paraply, og enkelte tiltak vil berøre 
begge prosjektene.  
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2. Formål   
Formålet med strategien er å sikre at barn og unge gis et godt utgangspunkt for å lykkes i 
arbeidet med språk i alle faser i opplæringsløpet frem til videregående skole.  

• Markers barn og unge skal ha et positivt forhold til språk og læring for å kunne møte 
og mestre livet.  

• Vi skal gi våre barn tidlig og god språkutvikling. Det er avgjørende for lese -og 
skriveopplæring i skolen.  

• Barn i Marker skal møte voksne som gjør de delaktige med egne tanker og 
refleksjoner. Dette er viktig for barn og unges identitetsutvikling og danning jf. Lov om 
barnehager §1 og Grunnskoleloven §1. 

(denne teksten (formålet) settes inn i en tekstboks med fine farger som 
matcher bakgrunnsfargen) 

 
Livsmestring og læring. 
Gjennom prosjektet skal vi kvalitetssikre at alle medarbeidere har en praksis som fremmer 
disse faktorene. Alt pedagogisk arbeid som planlegging, gjennomføring og evaluering skal 
gjennomsyres av disse verdiene i arbeidet med barn og unge i Marker kommune.  

  
   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

  

        Diamanten viser forutsetninger for livsmestring og læring 
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3. Situasjonsbeskrivelse 
 

Barnehage 
Begynneropplæringen har for oss vært en utfordring.  Barnehagene og skolen har for liten 
kjennskap til hverandres metoder og hvilke som benyttes innenfor språkopplæring, lesing og 
skriving. Vi trenger derfor en felles strategi og økt forståelse på tvers av barnehagene og 
skolen i forhold til språkarbeid.                                                                                                 
Vi skal også ivareta dette i vår rutine for overgang barnehage – skole. 

I barnehagen trenger vi å bli mer bevisst litteraturvalg. Det arbeides ikke systematisk med 
registrering av positive leseopplevelser i barnehagene. Bruk av konkreter og illustrasjoner er 
også sjelden brukt. Kartleggingen viser at personalet trenger kompetanse innen formidling av 
språk og litteratur. Språkløyper har ulikt fokus i barnehagene, vi ser nødvendigheten av at 
språkløyper legges inn som et systematisk kompetansetiltak. For barnehagene er det videre 
viktig å bygge kompetanse knyttet til den gode voksne som språkmodell og motivator.  

 
Skole 
Situasjonsbeskrivelsen viser at skolen har for store forskjeller på tilpasset opplæring innenfor 
lesing og skriving. Lærerne har ulikt teoretisk ståsted og man ønsker en felles teoretisk 
plattform. Dette må ivaretas i helhetlig plan for lese -og skriveopplæring.  

Kartleggingen viser også stort sprik i resultater på småskoletrinnet. Det er ikke samsvar 
mellom grunnskolepoengene som viser høyere resultater enn resultatene på nasjonale 
prøver. 

Det kommer tydelig frem at mellomtrinn og ungdomstrinn har de samme utfordringene og 
ønskene for utvikling. Som en 1.-10.skole må vi utnytte mulighetene vi har for å samarbeide 
på tvers av avdelingene om dette, både i fagseksjoner og på trinn.  

Småskoletrinn: Vi har et potensial for å gi lese- og skriveoppgaver med et mer tydelig 
formål. Videre oppleves det vanskelig å differensiere lese- og skriveundervisningen utfra 
elevenes individuelle forutsetninger. Andre utviklingsmuligheter er å arbeide for å skaffe seg 
et «rom» for gode og konkrete tilbakemeldinger. Dette skal synes i alle relasjoner og i alle 
fag. 

Mellomtrinn: Kartleggingen viser at det er behov for å styrke lærernes samarbeid rundt 
evaluering av elevtekster. Det må også settes av tid til å la elevene følge opp 
tilbakemeldinger og bearbeide tekster. Videre å involvere elevene i større grad i utarbeidelse 
av oppgaver og kriterier. Økt elevmedvirkning er ønsket. 

Ungdomstrinn: I arbeidet med vurdering for læring, prøver vi ut nye arbeids- og prøveformer 
for elevene. Vi jobber med å redusere bruken av karakterer i underveisvurderingen, dette gir 
økt fokus på elevmedvirkningen og oppfølging av tekstarbeid. Vi ser av kartleggingen at vi 
fortsatt har størst utfordring med å involvere elevene i oppgaveutforming og kriterier. Samt å 
ivareta elevmedvirkning i forarbeid og vurderingsarbeid.  
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4. Overordnet mål 
I Marker kommune har alle barn i alderen 0–16 år gode språklige ferdigheter i forhold til sine 
forutsetninger.  

Gevinst 
Dette sikrer likeverd, reduserer forskjeller, samt øker deltakelse og livsmestring for alle barn 
og unge i vår kommune. 

 

5. Målgrupper og medspillere 
Ved å være språkkommune ønsker vi å belyse viktigheten av at gode språklige ferdigheter 
kan være avgjørende for et godt liv. Våre barn og elever skal gjennom sitt utdanningsløp få 
de beste forutsetninger for å lykkes. Det er derfor viktig at de møter kompetente og gode 
rollemodeller i barnehage og skole. Vi ønsker å inkludere foresatte i dette arbeidet, gjennom 
deltakelse på foreldremøter og ved god dialog i det daglige samarbeidet. Dette gjelder i like 
høy grad i de ikke-kommunale barnehage. 

Det er også viktig for kommunen å involvere elevråd, politikere, samarbeidsutvalg, PPT, 
helsestasjon, bibliotek og ikke minst Læringssenteret slik at vi kan lykkes tverrfaglig og 
helhetlig i dette arbeidet.  

I tillegg vil vi benytte oss av eksterne foredragsholdere. 
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Kompetanse i 
språkarbeid 

Ansatte i barnehage og skole skal 
få tilgang til teori og mulighet for 
refleksjon i lys av barn og unges 

læring og mestring knyttet til språk. 
Dette innebefatter å reflektere og 

dele metoder som har god effekt på 
barns læring og vurdere sin egen 
rolle som voksen. Dette arbeidet 

skal resulteres i en helhetlig plan for 
å sikre språkarbeidet i barnehage 

og skole. 

 

6. Innsatsområder  

 

 

 

 

  

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Gode overganger 
Gode overganger stimulerer barn 

og unges opplevelse av trygghet og 
livsmestring. Vi vil sikre overganger 

som gir barn og unge en 
sammenheng og hvor det 

pedagogiske arbeidet har en 
bevisst progresjon. Overgangen 

skal kjennetegnes av stor grad av 
profesjonalitet. Dette skal skje på 

tvers av enheter og trinn. Det 
største fokuset skal være på 

overgangen barnehage og skole. 
Gode overganger og 

kartleggingsarbeid ivaretar 
prinsippet om tidlig innsats 

 

Lærende nettverk 
Lærende nettverk er i utgangspunktet ett 

tiltak . Vi ønsker likevel å fremme det 
som ett innsatsområde da vi har en 

strategi om å etablere lærende nettverk 
som en arbeidsmetode i kommunen på 

tvers av virksomheter og fagfelt  
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7. Resultatmål 
Kommunalt nivå 
Innsatsområde  Kompetanse i språkarbeid 

Gode overganger 
Lærende nettverk 

Resultatmål 1 Marker kommune utarbeider helhetlig strategi for språkarbeid i 
barnehager og skole frem til våren 2020.  

Tiltak • Språkløyper 
 

• Vurdering av metodevalg og strategier for barnehage og skole 
 

• Lærende nettverk 
 

• Oppdatering på ulike forskningsområder 
 
 

Ansvar  Styringsgruppen 
Fremdrift   

2018  To dagers samling - Udir med andre språkkommuner 
Informasjon og drøfting internt og tverrfaglig i kommunen 
Kurs for virksomhetsledere og barnehagemyndighet om inkludering 
Strategi ferdigstilles og sendes Udir 

2019 To dagers samling – Udir og andre språkkommuner 
Utarbeide mal for strategiplan 

2020 Alle enheter legger inn bidrag til helhetlig strategi 
Ferdigstille helhetlig strategi 
Rapportering til Udir om Språkkommuneprosjektet 
 

 

Innsatsområde Kompetanse i språkarbeid 
Gode overganger 
Lærende nettverk 

Resultatmål 2 Strategien har tverrfaglig, politisk og administrativ forankring 
Tiltak • Dialogcafé hvor oppvekst- og omsorgsutvalget  

• Politikere og administrasjonen inviteres med på relevante tiltak 
• Helhetlig strategi for språkarbeid i Marker kommune behandles 

politisk 
 

Ansvar  Styringsgruppen 
Fremdrift  

2018  Informasjonsmøte og drøfting med kommunal administrasjon om 
språkløyper 
Dialogcafê med utvalg for oppvekst og omsorg, rårdmann og 
kommunalsjef 
Tverrfaglig infomøte 

2019 Tverrfaglige samarbeidspartnere, politikere og administrasjon inviteres 
til folkemøter / bygdemøter om temaet 

2020 Kvalitetsmelding fra skolen legges frem for politikere 
Helhetlig strategi behandles politisk 
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Barnehage og skole 
Innsatsområde Kompetanse i språkarbeidet 
Resultatmål 3 Alle ansatte opplever mestring i sitt arbeid med språk og språklige 

utfordringer  
Tiltak • Språkløyper 

• Systemisk veiledning fra PPT  
• Praksisdeling og refleksjon gjennom lærende nettverk  

 
Ansvar  Styringsgruppen 
Fremdrift  

2018  Kartlegging av kompetanse og behov 
Tverrfaglig kursdag om flerkulturell språkopplæring i barnehagealder 

2019 Veiledning fra PPT løpende 
Språkløyper i lærene nettverk 
Bygdemøte med foreldre, fritidsledere, ansatte i skole, SFO og 
barnehage om sammenhengen mellom inkludering og psykisk helse i 
språkarbeidet 
Innkjøp av bøker / materiell i barnehage, SFO og skole etter 
anbefalinger fra lesesenteret 

2020 Felles planleggingsdag – Språkløyper og cooperative learning 
Alle enheter evaluerer effekten av språkkommuneprosjektet 
 

 

 

Innsatsområde  Gode overganger 
Kompetanse i språkarbeidet 

Resultatmål 4 Alle ansatte i barnehage, skole og SFO har god kunnskap om overgang 
barnehage/skole 

Tiltak • Språkløyper  
• Kompetanseutvikling, foredrag og kurs 
• Lærende nettverk 
• Praksisdeling og refleksjon gjennom lærende nettverk  

 
Ansvar  Styringsgruppen 
Fremdrift  

2018  Kurs i språkløyper – overgang bhg – skole 
Nettverksmøter – språkløyper og overgang bhg - skole 

2019 Nettverksmøter – språkløyper og overgang bhg - skole 
2020 Ferdigstille plan for overgang bhg – skole på bakgrunn av 

utviklingsarbeidet og implementere i helhetlig strategi for språkarbeid 
 

 

 

Innsatsområde Lærende nettverk 
Resultatmål 5 Ansatte opplever at de kjenner hverandres kulturer knyttet til 

språkopplæring og tidlig innsats  
Tiltak • Tverrfaglig samarbeid mellom helsestasjon, bibliotek, barnehage 

og skole 
• Språkløyper 
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Ansvar  Styringsgruppen 
Fremdrift  

2018  Bibliotek, helsestasjon, fysioterapeut, ergoterapeut og PPT utarbeider 
informasjonsmateriell om tidlig språkutvikkling 

2019 Distribusjon av informasjonsfolder 
Språkvandringer i skole og barnehage 
Nettverksarbeid - Språkløyper 

2020 Evaluering av nettverksarbeid 
 

 

 

Innsatsområde Kompetanse i språkarbeid 
Resultatmål 6 • Færre enn 15% av elevene scorer under kritisk grense på de 

obligatoriske kartleggingsprøvene på 3.trinn 
• Færre enn 15% av elevene scorer på nivå 1 på nasjonale prøver 

i lesing på 8. trinn 
Tiltak • Språkløyper 

• Styrke rutinen rundt kartleggingsprøver 
• Mal som brukes i utviklingssamtalene skal evalueres  
• Rapportering av resultater skal fremkomme i kvalitetsmeldingen 

til skoleeier 
 

Ansvar  Styringsgruppen 
Fremdrift  

2018  Kartlegging av behov for kompetanse innenfor kartleggingsprøvene i 
skolen 

2019 Gjennomføring , analyse og tiltak på bakgrunn av resultater på 
nasjonale prøver - Språkløyper  
Kursdag om språkløyper i alle aldersgrupper i skole, SFO og barnehage 
Språkløyper i nettverksmøter 

2020 Gjennomføring , analyse og tiltak på bakgrunn av resultater på 
nasjonale prøver – Språkløyper 
 

 

 

Innsatsområde Kompetanse i språkarbeid 
Gode overganger 
Lærende nettverk 

Resultatmål 7 Vi skal skape felles innsikt og forståelse for hverandres strategier for 
lesing, skriving og lek med språket  

Tiltak • Vi arrangerer felles fagmøter mellom barnehager, skole og SFO 
• Barnehagelærere og lærere utveksler erfaringer fra sine 

fagområder 
• Vi innfører LearningWalks 

Ansvar  Styringsgruppen 
Fremdrift  

2018  Tverrfaglig utarbeide kommunal folder for språkarbeidet 
2019 Distrubuere folder 

Løpende veiledning fra PPT 
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Læringsøkter for hverandre om språkarbeidet på tvers av barnehage,  
skole og SFO på felles plandag – språkløyper 
Bibloioteket organiserer bokkasser for utlån i barnehagene 

2020 Evaluering av økt innsikt og forståelse av hverandres arbeid med språk 
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8. Organisering 

 

 
 
  

Barnehage- og skolefaglig 
rådgiver

Anki Langhus

Styringsgruppe

Lena Engen
Anki Langhus

Arbeidsgruppe

Lena Engen
Anki Langhus
Målfrid Gaarder-
Knutsson
Sylvia Brandsrud
Tove S Wang
Mona Søbyskogen
Marianne Berger

Referansegruppe

Elevrådet 
Marker skole
Politikere
SU, skole og 
barnehager

Faglig referansegruppe

Alle ansatte
PPT
Helsestasjonen
Biblliotek
Lesesenteret
Andre fagressurser

Prosjektleder/ressursperson

Lena Engen
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9. Evaluering og læring 
I prosjektet er vi opptatt av å evaluere de voksnes mestringsopplevelser og videre analysere 
skoleresultater. Barna og de unges subjektive beskrivelser og opplevelser vil være viktige 
observasjoner.  

Vi har fokus på effekt i ett læringsperspektiv i vårt evalueringsarbeid. Hvert tiltak vil derfor bli 
evaluert løpende. Prosjektleder samler inn resultater underveis og innkaller til felles evaluering og 
justerer nye tiltak hvert halvår. Det tverrfaglige samarbeidet knyttet til språkopplæringen i Marker 
kommune skal også evalueres. Alt fremkommer i lokalt årshjul.  

 

10. Rapportering 
Vi rapportere i forhold til føringer fra Udir, faglig og økonomisk. 
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MARKER KOMMUNE 

«Mulighetene er mange» 

 

Kontaktinformasjon 
Besøksadresse: Storgaten 60, 1870 Ørje 

Postadresse: postboks 114, 1871 Ørje 

Telefon: 69 81 05 00 

E-post: torg@marker.kommune.no 

www.marker.kommune.no 
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