
   
 

 

Kære Skoleleder  

I oktober 2021 blev der indgået politisk aftale om det fremtidige evaluerings- og 

bedømmelsessystem i folkeskolen. I aftalen fremgår det, der skal udvikles et forbedret nationalt 

sprogvurderingsredskab i børnehaveklassen. Det nye sprogvurderingsredskab bliver obligatorisk 

for alle folkeskoler at anvende fra skoleåret 2024/25.  

Der er derfor igangsat et udviklingsarbejde, der skal:  

• give en systematisk og ensartet vurdering af elever overalt i landet 

• understøtte sprogarbejde i overgangene mellem dagtilbud, børnehaveklasse og 1. klasse. 

• identificere sproglige udfordringer hos eleverne i børnehaveklassen 

• styrke det pædagogiske personales forudsætninger for at undervise differentieret med 

udgangspunkt i Fælles Mål for børnehaveklassen. 

Børne- og Undervisningsministeriet har indgået aftale med TrygFondens Børneforskningscenter og 

Epinion om at stå for dette udviklingsarbejde. Der er i den forbindelse indgået en 

databehandleraftale mellem Børne- og Undervisningsministeriet (BUVM) og Epinion til brug for 

indsamling og behandling af personoplysninger på vegne af BUVM.  

Invitation til alle skoler med børnehaveklasser 

Som meddelt per brev d. 7. juli 2022 til alle folkeskoler, inviteres jeres skole til at bidrage til 

udviklingen af det nye sprogvurderingsredskab ved at afprøve og gøre jer erfaringer med det nye 

sprogvurderingsredskab for elever i børnehaveklassen i skoleårene 2022/23 og 2023/24.  

Tilbagemelding på denne invitation sker ved besvarelse af ganske få spørgsmål, der stilles ved 

aktivering af skolespecifikt link i fremsendelsesmailen. Ved tilmelding bedes skolen om at anføre 

arbejdskontaktoplysninger (navn, arbejds-e-mail og arbejdstelefonnummer) på en kontaktperson 

(som udgangspunkt en børnehaveklasseleder), som vil modtage alle informationer til skolen fra 

projektet. Skolen skal orientere kontaktpersonerne om, at skolen overlader deres 

kontaktoplysninger til BUVM til brug undersøgelsen.  

I må meget gerne give os besked, om I ønsker at deltage, (også hvis I ikke har besluttet jer eller 

ikke ønsker at deltage) hurtigst muligt og helst inden d. 1. november 2022. Fristen for besvarelse 

er d. 11. november 2022. 

Skolens deltagelse 

Jeres skole kan vælge at deltage i projektet med en begrænset indsats, der består af 

gennemførelse af to digitale sprogvurderinger af 20-30 minutters varighed pr. klasse. Skolen kan 

dog også vælge at bidrage yderligere, blandt andet til udviklingen af et koncept til en samlet 

pædagogisk tilgang, herunder at modtage og afprøve pædagogisk vejledning og understøttende 

pædagogisk materiale.  
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Til brug for afvikling af sprogvurderingen vil der blive tilbudt et brugervenligt digitalt system, hvor 

eleverne besvarer direkte på computeren, og hvor der er indbygget oplæsning af den tekst, der 

hører til opgaverne. Men der vil også blive tilbudt en traditionel løsning, hvor eleverne besvarer på 

papir, og besvarelserne efterfølgende registreres i et brugervenligt system. Det er skolen selv, der 

vælger besvarelsesformen for klasserne. 

Såfremt jeres skole ønsker det, kan I få videregivet resultater fra sprogvurderingen i form af 

feedback på elev- og klasseniveau. Hvis jeres skole får videregivet personoplysningerne, vil skolen 

få et selvstændigt dataansvar for den videre anvendelse. I forbindelse med tilmelding, kan I angive, 

om I ønsker at modtage resultater for jeres elever.  

Hvis der er spørgsmål vedr. databeskyttelse, kan Børne- og Undervisningsministeriets 

databeskyttelsesrådgiver Karsten Vest Nielsen kontaktes på dpo@stil.dk eller telefonisk på +45 20 

16 75 13.  

Herudover, vil jeres skole få adgang til pædagogiske materialer og få tidlige erfaringer med 

anvendelse af redskabet, før det bliver obligatorisk for folkeskolerne. For at give jeres skole de 

bedste vilkår under afprøvningen, stilles support til rådighed både på e-mail (skriv til 

sprogvurdering@epinion.dk) og også telefonisk under afprøvning. 

Vi håber meget, at jeres skole vil deltage, så vi får det bedste grundlag for udviklingen af det nye 

sprogvurderingsværktøj. Jo flere skoler der tilmelder sig, des sikrere bliver resultater, normer mv.  

Vi forventer, at 200 skoler tilmelder sig. 

Tidsplanen 

Den første afprøvning vil blive iværksat i januar 2023. Når alle deltagende skoler har gennemført 

den indledende afprøvning, beregnes resultater på elev- og klasseniveau, og disse oplysninger vil i 

marts måned blive videregivet til de skoler, der har bedt om det.  

Derudover inviteres skolerne til at afprøve værktøjet igen efter sommerferien 2023. Denne anden 

afprøvning kan fravælges.  

Den tredje og endelige afprøvning af vil ske et år senere (i begyndelsen af 2024). De tilmeldte 

skoler vil undervejs modtage vejledning og information om projektet, herunder også øvrige 

aktiviteter.  

Projektet forventes afsluttet ved udgangen af skoleåret 2023/24, og det udviklede 

sprogvurderingsredskab vil umiddelbart herefter blive taget i brug som et obligatorisk redskab til 

elever i børnehaveklassen.  

 

Med venlig hilsen 

TrygFondens Børneforskningscenter og Epinion 
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