Til eleven

Kontakt sprogvejlederen
Sprogvejleder Laura Blicher Trojaborg
træffes på telefon: 43 22 60 50
Tirsdage kl. 8.30-12.00
Eller på mobil 40 76 81 52
Mail: laura.trojaborg@sosuc.dk
Elever kan også møde sprogvejlederen i skolens åbne
læringscenter

• Har du problemer med det danske sprog?
• Kan du ikke lide at sige det, når du ikke forstår, hvad folk siger?
• Har andre svært ved at forstå dig?
• Er de skriftlige opgaver svære?
• Har du problemer med sproget, når du arbejder i gruppe?

S P R O G STØT T E
Projektet har til formål at afdække behovet for sprogstøtte og
afprøve løsningsmodeller. Projektet er støttet af SOSU C og af
Ministeriet for Flygtninge og Indvandrere, fra pulje vedr. forstærket
beskæftigelsesindsats over for familiesammenførte samt flygtninge– og indvandrerkvinder.

Et tilbud til tosprogede
elever på Social- og
Sundhedsuddannelsens trin 1

• Er det svært for dig at lære det du skal på
grund af sproget?
• Vil du gerne være mere med i snakken, når
der er pause?
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BE YE R DESI GN

Kan du svare ja til disse spørgsmål, kan det
være en god idé at kontakte sprogvejlederen på
SOSU C.

Projekt fra januar 2009-december 2010
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Et tilbud til tosprogede elever på SOSU C
Hvad er sprogstøtte?
Sprogstøtte er et tilbud om undervisning i andetsprogsdansk mens eleven er i praktik.

Både elev, underviser, praktikvejleder og uddannelseskonsulent kan kontakte sprogvejlederen på SOSU C.

Sprogstøtte kan planlægges for den enkelte elev eller
i grupper, og den kan foregå på praktikstedet eller på
SOSU C.

Sprogvejlederen vurderer sammen med elev, underviser
og praktikvejleder hvilken form for sprogstøtte eleven har
behov for.

Hvem kan få sprogstøtte?

Hvad kan sprogvejlederen?

Til praktikvejlederen

Sprogstøtte tilbydes til tosprogede elever, som oplever at
sproget gør det svært at nå uddannelsens mål.

Sprogvejlederen kan tilbyde observationsbesøg og samtaler
i praktikken.

Før I henvender jer
Hvis elevens dansksproglige kompetencer skal styrkes,
kan I prøve at følge nogle enkle råd:

Sprogstøtte er relevant for tosprogede elever, der har
problemer med: udtale, forståelse, skriftlige opgaver,
faglige ord og almindelig dagligdags kommunikation
med borgere og personale på afdelingen.

Sprogvejlederen vil beskrive problemet og i samarbejde med
elev og praktikvejleder planlægge et sprogstøtteforløb.
Det kan være, at der er brug for undervisning i andetsprogsdansk, men det kan også være at praktikvejleder og elev kan
løse problemet i fællesskab ved at blive mere bevidste om,
hvad der skal til.
Derfor tilbyder sprogvejlederen også rådgivning til praktikvejledere, der gerne vil blive bedre til at bakke op om
sprogindlæringen hos eleverne.

Tillid. Det er vigtigt at I har et forhold, hvor det er tilladt
at fejle og at spørge. Fejl udvikler, og spørgsmål giver
svar.
Gentagelse og efterligning. Hvis elevens udtale skal
blive bedre, er det vigtigt at give tid til at gentage og efterligne, hvad der bliver sagt. Aftal, hvornår det er tilladt
at rette på udtalen.
Forståelse. Giv tid til at sikre, at I forstår hinanden. Det
kan gøres ved at I gentager, hvad den anden har sagt,
helst med egen ord.
Logbog. Hvis logbogen bruges dagligt, kan man sikre
at de nye ord eleven lærer huskes bedre. Logbogen kan
bruges til at lave en slags personlig ordbog, som eleven
kan bruge både i praktikken og på skolen.
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