
Titler, intro og timing på 13 asynkrone materialer om nyankomne børn og 

elever 

 

Dagtilbudsrettet 

11 Sprogudviklende aktiviteter 
med legende tilgang  

Inspiration til aktiviteter og 
metoder, der kan støtte 
flersprogede børns sprogtilegnelse 
i dagtilbud.  

Kommer i uge 25 

12 Samarbejde med nyankomne 
forældre 

Forældrenes vigtige rolle for det 
nyankomne barns trivsel og læring. 

Kommer i uge 25 

13 Opmærksomheder ved 
modtagelse af nyankomne 
børn  

Den gode modtagelse i 
dagtilbuddet, der inviterer til 
deltagelse i kommunikation og leg. 

Kommer i uge 25 

 

Skolerettet 

1 Flere sprog som resurse Inddragelse af elevernes 

flersproglige resurser i læringen  

Er lanceret 

2 Med flere sprog i 
fritidstilbud 

Styrkelse af den gode start i 
fritidstilbuddet med bl.a. 
inddragende dialoger, og hvor 
barnet gives mulighed for at 
trække på alle sine sprog. 

Kommer i uge 25 

3 Skole-hjemsamarbejde med 
nyankomne forældre 

Den gode modtagelse i skolen samt 
inddragelse af forældrenes 
ressourcer i barnets 
andetsprogstilegnelse hjemme og i 
skolen. 

Kommer i uge 31 

4 Den første tid i 
modtagelsesklassen/1 

 

Trivsel og relationer, 
forældresamarbejde i de første 14 
dage. 

 

Er lanceret 

5 Den første tid i 
modtagelsesklassen/2 

 

Sprogudviklende undervisning i 
den første tid: at tilrettelægge en 
basisundervisning, der giver de 
nyankomne de bedste 
deltagelsesmuligheder – og støtter 
deres sprogtilegnelse. 

Er lanceret 



6 Udvikling af nyankomnes 
ordforråd 

Inspiration til aktivt og målrettet 
arbejde med ordforråd for 
nyankomne elever. 

Er lanceret 

7 Skole og Ukraine Viden om hvad nyankomne 
ukrainske elever med sig fra skolen 
i Ukraine. Den danske skole set fra 
den nyankomnes perspektiv. 

Kommer i uge 25 

8 Afdækning og 
sprogunderstøttende 
undervisning  

Afdækning af nyankomnes 
sproglige kompetencer samt 
sproglige aktiviteter 

Kommer i uge 31 
 

9 Samtaler og stilladsering i 
undervisningen 

Viden og inspiration til at 
stilladsere en undervisning der 
giver eleverne muligheder for 
sprogudviklende samtaler. 

Kommer i uge 25 

10 Læremidler Konkrete idéer til læremidler der 
kan anvendes i undervisningen. 

Kommer i uge 31 

 


