
 
   

 
Spørgsmål om sprogpædagoger 
 

Kære Emil 

Du har den 10. maj 2022 stillet følgende spørgsmål til forvaltningen om 
sprogpædagoger: 

1. Kan forvaltningen redegøre for, hvor mange sprogpædagoger, 

der er ansat i Københavns Kommune? 

2. Kan forvaltningen, bl.a. med henblik på Klynge Nørrebro-

Bispebjerg D, redegøre for, om der foreligger data på, hvilken 

effekt sprogpædagogerne har på børnenes sproglige niveau? 

3. Kan forvaltningen redegøre for, hvordan jobbeskrivelsen for en 

sprogpædagog ser ud, og hvordan søgningen er på opslag 

med sprogpædagogstillinger? 

4. Hvordan kan man fra politisk hold, eventuelt i forbindelse med 

forhandlingerne om budget23, understøtte udbredelsen af 

sprogpædagoger? 

 

Motivation: 

Spørgsmålene stilles efter et besøg i institutionen ”Brolopperne”, hvor 

spørgeren blev bekendt med, at der er i klyngen er ansat såkaldt ”sprog-

pædagoger”, som fokuserer på udvikling af børnenes sprog særskilt. 

Erfaringerne synes at være overordentligt positive, og spørgeren er 

nysgerrige på eventuelt foreliggende data samt muligheden for at styrke 

sprog-pædagog-funktionen. 

 

Besvarelse 

Ad 1 
Forvaltningen har ikke viden om antallet af sprogpædagoger på tværs af 
byen. I Brolopperne har de haft en sprogpædagog ansat de seneste par 
år, og pr. 1. maj 2022 har man i klyngen ansat yderligere tre, så de nu 
har sprogpædagoger på fire ud af fem institutioner.  
 
Ad2 
Forvaltningen kan på baggrund af data se, at Brolopperne har forbedret 
sig markant i forhold til andelen af børn, de sender videre i skole med 
sproglige udfordringer (før-skriftsprog) – fra 44 pct. i 2019 til 16,7 pct. i 
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2021. Der er ikke målt specifikt på effekten af at have en sprogpædagog, 
men erfaringen fra Brolopperne er, at sprogpædagogens systematiske 
arbejde har en mærkbar værdi for børnene. Samtidig styrker det 
samarbejdet med forældrene til sprogudfordrede børn.  
 
Ad3 
Den sprogansvarlige pædagog er en funktion, som hver institution har i 
form af en eller flere medarbejdere, der indgår i klyngen/netværkets 
sprognetværk. Vedkommende er bindeled mellem klynge/netværk og 
institution. 
 
Herudover kan dagtilbuddene lokalt ansætte sprogpædagoger/ 
sprogkoordinatorer, som er pædagoger med særlige kompetencer 
inden for børns sproglige udvikling til at varetage tovholderfunktionen. 
Stillingsbeskrivelsen indeholder her krav til pædagogens faglighed ift. 
sprogarbejdet og til vedkommendes arbejde med personale, forældre 
og børn i institutionen.   
 
Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at kortlægge søgningen på 
stillingerne som sprogpædagog på tværs af kommunen. I den seneste 
rekrutteringsrunde i Klynge Nørrebro-Bispebjerg D var der 16 ansøgere 
til tre stillinger.  
 
Ad4 
Fra politisk hold kan brugen af sprogpædagoger/sprogkoordinatorer 
understøttes via forhandlingen om budget 2023 ved fx at afsætte 
midler til etableringen af ordningen i flere klynger.  
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