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Hvem er vi? 
 
Sproggruppen er et af Solrød Kommune s tilbud til 
børn med særlige behov. Gruppen består af 6 børn i 
børnehavealderen. 
I Sproggruppen tager vi udgangspunkt i børnene og 
deres ressourcer. Vi arbejder med at udvikle deres 
sproglige færdigheder, samt styrke deres relationer til 
andre. 

Vores overordnede pædagogiske mål er, at hvert 
barn hver dag skal opleve følgende: 

 At være en del af et socialt fællesskab. 
 At have mulighed for at udvikle sine 

kompetencer/sit sprog. 
 At blive understøttet i en positiv selvopfattelse. 
 At få succeser både socialt og kundskabsmæssigt. 
 At opleve at blive mødt med omsorg og 

forståelse. 
 At have succes med sin kommunikation. 

 
Vi lægger vægt på, at barnet bevarer tilknytningen til 
sin børnehave. Derfor kan barnet altid efter aftale 
holde fri fra Ssproggruppen for at deltage i relevante 
aktiviteter i børnehaven. 
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Netværksmøder: 
For at styrke barnets udvikling bedst muligt prioriterer 
vi samarbejdet med forældre og daginstitution højt. 
 
På vores netværksmøder aftaler vi en individuel 
handleplan, som tager udgangspunkt i det enkelte 
barns særlige vanskeligheder og ressourcer. 
 
Vi arbejder struktureret, bruger visuelle tavler og er 
anerkendende i vores pædagogik. 

Hvem kan få plads i Sproggruppen? 
Børn med særlige behov, som har brug for ekstra 
støtte til at udvikle egne kompetencer. Det kan være 
indenfor følgende områder: Sprogligt, socialt, 
motorisk, kommunikativt, emotionelt, koncentration 
og adfærd. 
 
 
 

 
 
Hvordan få man plads? 

 Barnet indstilles af en PPR-medarbejder: en tale-
hørepædagog, psykolog eller fysioterapeut. 

 
Hvornår har vi åbent? 

 Mandag, tirsdag og onsdag fra kl. 8.00 – 11.30. 
 Sproggruppen følger skolernes ferieplan. 
 vi har busordning. 

Fælles for børnene 
er, at de i en 

periode har glæde 
af et lille trygt miljø 

at udvikle sig i. 



 
 

 

 

VÆKSTHUSET 
Solrød Kommune 
Vestre Grænsevej 34 
2680 Solrød Strand 
www.solrod.dk 

Leder af Væksthuset 
Mette Kjærgaard Sørensen, 2117 2660 
 
Helle Larsen, tale-hørepædagog: 2937 9504 
Anita Bach Andersen, Væksthuspædagog: 
2490 7405 
 
Sproggruppen 
Solrød Gl. Skole 
Højagervænget 27 C 
2680 Solrød Strand 
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