Hvad er Sprogstart?
Konceptet Sprogstart består af to forløb: Sprogstart 1-3 år og Sprogstart 3-6 år
Begge forløb består af 7 poser: 6 sprogstartsposer med en billedbog, konkreter og ark med trin-fortrin-manual, fokusord, billedbogssnak og sproglege samt 1 pose med analoge og digitale
læringsmaterialer.
Skal Sprogstart være effektfuldt og fremme de deltagende børns sproglige udvikling, er det væsentligt,
at sprogstartsposerne indgår i et fokuseret og koncentreret forløb koordineret af biblioteket.
Vi ved, at gentagelser og hyppighed er med til at gøre en forskel, så det anbefales, at et
sprogstartsforløb afvikles på 6 uger. Af praktiske årsager kan man sætte udlånsperioden på
sprogstartsposerne til 10 uger.
Bemærk, at det er biblioteket, der koordinerer, starter og afslutter sprogstartsforløbene og sørger for,
at både analoge og digitale materialer kommer samlet ud til dagtilbuddet.

Hvad koster Sprogstart?
Et sæt med 6 sprogstartsposer og 1 pose med læringsmaterialer koster i 2020 kr. 3500. Biblioteket
kan i egen kommune lave interne aftaler om, hvordan udgiften til sprogstartssæt dækkes.
Supplerende indkøb af konkreter, der er blevet væk, gået i stykker eller lign. står det enkelte bibliotek
selv for. Den forventede levetid på sprogstartsposerne er ca. 2 år.

Sådan bestilles ét eller flere sprogstartssæt med levering i 2020
Oktober-november 2019: Centralbibliotekerne sender tilbud om Sprogstart 1-3 år og Sprogstart 3-6 år
ud til bibliotekerne i deres region. Fra den 20. oktober 2019 vil en række korte film om Sprogstart være
tilgængelige på centralbibliotek.dk. Filmene præsenterer Sprogstart for biblioteker. Den 6. november
2019 udbydes et webinar/spørgetime via centralbibliotek.dk. Det forudsættes, at de deltagende har set
filmene om Sprogstart inden webinaret/spørgetimen.
1. december 2019:

Det enkelte bibliotek melder det ønskede antal sprogstartssæt til deres
centralbibliotek senest d. 1. december.

1. december 2019:

Centralbibliotekerne videregiver det samlede antal sprogstartssæt til
Aalborg Bibliotekerne, sprogstart@aalborg.dk senest d. 1. december.

15. december 2019:

Aalborg Bibliotekerne sender bekræftelse til centralbibliotekerne senest
d. 13. december. Centralbibliotekerne giver herefter besked til det
enkelte bibliotek i løbet af december måned.

December 2019 - april 2020: Som konceptejer står Aalborg Bibliotekerne for udvikling og produktion
samt indkøb, pakning og forsendelse af sprogstartssættene.
Fra maj 2020:

Aalborg Bibliotekerne sender sprogstartssæt til de enkelte biblioteker.

Er der spørgsmål til Sprogstart, så kontakt venligst Gritt Bang Elmeskov og Camilla Kvist Jepsen på
mail: sprogstart@aalborg.dk

