
 

 Kontakt 
 Kompetencecenter for sprog og kommunikation 

 Spættevej 2 - 4 

 8210 Aarhus V 

 Tlf.: 87 13 60 60 

 moe@mbu.aarhus.dk  

Skolens kontor er åbent for henvendelser:  

Mandag - fredag kl. 8.00-15.00 

 

 Kontakt vedr. visitation 
 PPR Fagkonsulent 

 Karen Beyer  

 Mail: kabe@aarhus.dk  

 

 Kontakt vedr. sprogbad 
 Skoleleder 

 Thomas Christian Trønning 

 Mail: tct@aarhus.dk 
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Sprogbad 
- et kursus for børn med sproglige og   

kommunikative vanskeligheder 
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 Målgruppe 
Sprogbadet tilbydes normaltbegavede elever med specifikke 
sproglige og/eller kommunikative vanskeligheder. 

Sprogbad 
Sprogbadet er et intensivt forløb med fokus på det enkelte 
barns sproglige og kommunikative udvikling . 

I sprogbadet arbejdes der med et afgrænset tema med fokus på 
sproget via mange indgangsvinkler og gentagelser. 
 
Undervisningen varetages af to tale-høre-lærere. 

Varighed 
10 uger á 10 timer om ugen.  
Timerne er fordelt på tre dage fra kl. 8.00 – 11.20. 

Inden Forløbet 
Eleverne vurderes talepædagogisk og psykologisk, for at afklare 
om elevens vanskeligheder ligger inden for målgruppen. 
Vurderingen udføres af de lokale tale-høre-konsulenter og 
psykologer inden en eventuel indstilling til kurset. Ved indstilling 
sker der i et samarbejde mellem den lokale skoles ledelse, 
tale-høre-konsulenten, skolens psykolog og forældrene.  

Visitation 
PPR og Specialpædagogik visiterer til Sprogbad i december 
måned. I december måned sendes svarskrivelser ud til skole 
og forældre. 
 

Når eleven er optaget på kurset foretages en screening med 
ordforklaringer af ord i relation til et tema. Eleven forklarer ordene 
både før og efter Sprogbadet, samt et år efter forløbet er afsluttet. 
Ordforklaringerne udføres for at afklare elevens ordkendskab i 
relation til temaet og som konkret evaluering af barnets tilegnelse  
af ordudbytte af forløbet. 

                                                                   

Forældreinddragelse 
Kurset lægger op til en høj grad af forældreinddragelse. 

Inden forløbets start afholdes et forældremøde med information om 
forløbets mål og indhold og forventningerne til forældrenes indsats 
gennem forløbet. 

Hver uge vil forældrene få tilsendt en ugeplan, der indeholder  
et overblik over ugens indhold og hjemmeopgaver, som vi 
forventer, der arbejdes med ud over kursustiden. 
Hjemmeopgaverne indeholder konkrete tilgange til arbejdet  
med sprog og sprogbrug. 

Afslutning 
Kurset afsluttes med udarbejdelse af en rapport, hvori det er 
beskrevet, hvad barnet har lært i forløbet. Ved det afsluttende 
møde for forældre og relevante personer omkring eleven,  
drøftes mulige fremadrettede tiltag, som skolen kan arbejde 
videre med.  

Finansiering 
Kurset er centralt finansieret for alle folkeskoleelever i Aarhus 
Kommune. 

Der pålægges kursusafgift for elever fra privatskoler og skoler  
uden for Aarhus Kommune. 

Praktisk 
Der bevilliges taxatransport til og fra Kompetencecenteret. 

Forløbet finder sted på Aarhus Kommunes Kompetencecenter  
for Sprog og Kommunikation. 

 

 


