– INTRODUKTION FOR BIBLIOTEKER

Bibliotekernes
Sprogspor
er de danske folkebibliotekers
samlede sprogindsats forenet
under ét fælles brand og med
én samlet portal:
SPROGSPORET.DK
Programmet understøtter
sproglig udvikling og tidlig
literacy i dagtilbud, derhjemme og på biblioteket.
Målgruppen er børn i alderen
0-6 år og deres voksne.
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ALLE BØRN SKAL HAVE SPROG OG LÆSNING SOM EN
AKTIV DEL AF DERES HVERDAG
Et godt sprog, læsefærdigheder og andre kommunikative kompetencer
gavner børns læring og trivsel, både i dagligdagen her og nu, samt på sigt
gennem skole og uddannelsesforløb.
Bibliotekernes Sprogspor vil på nationalt niveau skabe kendskab til bibliotekets kompetencer på området sprog og læsning som fx litteraturformidling, materialekendskab og
digital dannelse. Hermed er det bibliotekernes formål at synliggøre sig som en attraktiv
samarbejdspartner for dagtilbud og forældre.
Netop i koblingen mellem daginstitution og familie har bibliotekerne mulighed for at indgå
som den sammenhængsskabende og faciliterende kraft, der binder familie og de forskellige fagligheder sammen og er medvirkende til at udvikle og understøtte fælles mål i såvel
formelle som uformelle læringsrum.
Med den nationale indsats Sprogsporet under temasporet Glæden ved Sprog, Litteratur
og Læsning ser centralbibliotekerne en enestående mulighed for at samle og styrke eksisterende indsatser lokalt og nationalt. Bibliotekerne tager her udgangspunkt i vores brede
appel til alle samfundsgrupper.
Bibliotekerne ønsker at bidrage ind i dagtilbuddenes arbejde med koncepter og materialer,
analoge såvel som digitale, der styrker de sprogunderstøttende indsatser. Formålet er at
understøtte sprog og tidlig literacy ved at levere viden og materialer til fagpersoner og
familier i alle samfundslag.

Hvad tilbydes I?
Som partnerskabskommune får I adgang til alle Sprogsporets materialer og ressourcer:
• Fælles markedsføringsmaterialer og aktivitetsforslag til koncepterne i programmet
• Digital understøttelse til forældre og personale på sprogsporet.dk
• Adgang til at lægge lokalt indhold på sprogsporet.dk
• Årlig temadag
Alle biblioteker tilbydes desuden kompetenceudvikling, som understøtter personalets
arbejde med sprog og tidlig literacy, samt introducerer til Sprogsporets koncepter.

Hvad forventer vi?
•
•

•
•

•

Biblioteket udpeger en tovholder, som har kontakten til den regionale CB-konsulent og
deltager på den årlige temadag
Biblioteket bidrager efter aftale til nyhedsbrev eller påtager sig anden opgave ind i
den fælles drift og udvikling. Som minimum henviser bibliotekets egen hjemmeside til
sprogsporet.dk
Biblioteket udpeger en lokal redaktør til egen underside på sprogsporet.dk
Biblioteket kan vælge at facilitere et samarbejde mellem relevante, lokale aktører inden
for forebyggelse og kultur, som kan bidrage til at levere indhold til nyhedsbrev og
hjemmeside
Biblioteket tager en gang om året stilling til, om man lokalt vil deltage i Sprogsporets
koncepter. Alle koncepter er skalérbare og kan tilpasses lokale behov og ressourcer

Hvordan kommer man med?
Hvis I ønsker at komme med i Bibliotekernes Sprogspor som partnerskabskommune, kan I
henvende jer til jeres centralbibliotek, som har en regional ansvarlig.

