
Velkommen til dig som forælder 
Du har valgt at blive en del af Skoleforeningen, og vi glæder os til at samarbejde med dig 
omkring dit barns udvikling, læring og trivsel i vores sydslesvigske hverdag.

Barnets mange sprog og sproget i dagtilbuddet
Vores særlige opgave er, at dit barn lærer dansk og møder dansk kultur. Det kan være, at 
dit barn skal til at lære dansk samtidig med, at tysk – og måske flere andre sprog – allere-
de er eller bliver en del af dit barns sprog. At lære sprog er en proces over tid. Den kan til 
tider føles temmelig langsommelig. Men husk på, at vi er sammen med dig og dit barn i 
den proces. Vi støtter og vejleder gerne, for det er vores opgave. 

Den gode støtte dagligt
I sprogfolderen ”din sprogverden i Sydslesvig ” kan du læse mere om, hvordan du kan 
støtte op om dit barns sproglige udvikling. 
Netop fordi du er den centrale motor i dit barns dansksproglige udvikling, er din tilgang til 
dansk vigtig. Vi har derfor en klar forventning om, at også du som forælder prøver på at 
forstå og tilegne dig det danske sprog, fordi….    

• dit barn gennem det danske sprog kommer ind i en verden,  
som også bliver din verden, hvis den ikke allerede er det 

• snakken med institutionen om dit barn som udgangspunkt er på dansk

• møder om dit barn og gruppen vil foregå på dansk  
– mulighed for tyske oversættelser er der selvfølgelig i dagtilbuddet 

• du kan følge med til forældreaftener, der afholdes på dansk  
og som vedrører dit barns hverdag

• du vil opleve stigende krav til dig i forhold til de sproglige forventninger  
i både dagtilbud og senere skole 

• du kan være en del af samarbejdsrådets møder og herved præge  
og indgå i et samarbejde omkring institutionens rammer

• dit barn oplever, at du selv er del af mindretallet ved at tage det alvorligt. 

Du kan træffe et godt valg fra dag ét: Tal mest muligt dansk i institutionen – også med dit 
barn. Det skal du måske lige vænne dig til, hvis jeres hjemmesprog er et andet, men giv jer 
tid til at lade det danske sprog vokse. 

Hvis du oplever, at vi nysgerrigt spørger ind til, hvordan det går med det danske, og om vi 
kan støtte dig, så gør vi det, fordi vi vil det bedste for jer alle til glæde for, at dit barn bliver 
endnu dygtigere til alle de sprog, der skal mestres. 

Rigtig god fornøjelse med det danske og endnu engang velkommen til Skoleforeningen. 
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