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Kære Skoleleder 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) skriver for at orientere om, 
at det i august 2022 bliver muligt at tilmelde jeres skole til et projekt om ud-
vikling, afprøvning og validering af et nyt sprogvurderingsredskab til børne-
haveklassen.  
 
Projektet udspringer af aftalen om det fremtidige evaluerings- og bedøm-
melsessystem i folkeskolen. Formålet med aftalen er, at vi sammen får skabt 
en stærkere evalueringskultur i folkeskolen, så undervisningen i endnu hø-
jere grad end i dag støtter alle elevers faglige og alsidige udvikling og dan-
nelse. Det skal evaluerings- og bedømmelsessystemet med et bredt udvalg af 
redskaber og evalueringsmetoder bidrage til (læs aftaleteksten).  
Et af tiltagene er, at skolerne fra skoleåret 2024/2025 skal anvende et nyt 
sprogvurderingsredskab i børnehaveklassen. Redskabet bliver udviklet med 
afsæt i Sprogvurdering 3-6, som mange skoler allerede kender, og med inspi-
ration fra Sprogprøven.  

 
STUK har indgået aftale med TrygFondens Børneforskningscenter og Epi-
nion om, at de skal udvikle og afprøve det nye obligatoriske sprogvurde-
ringsredskab. Det skal ske i dialog med skolerne, som også får feedback på 
elevernes resultater. Formålet er at sikre, at redskabet fungerer efter hensig-
ten, og at skolerne kan anvende resultaterne i deres pædagogiske praksis. 
 
Tilmeld din skole i august 
For at få det bedste og bredeste grundlag for udviklingen og afprøvningen 
af det nye sprogvurderingsredskab inviterer vi alle landets skoler med børne-
haveklasser til at deltage i projektet.  
 
I august 2022 vil TrygFondens Børneforskningscenter og Epinion derfor 
udsende en invitation med grundig information om projektet, og hvad det 
kræver at være med og hvem du kan kontakte med yderligere spørgsmål an-
gående deltagelse i projektet. 
 
Vi håber, I har lyst til at deltage i projektet og bidrage til udviklingen af det 
nye obligatoriske sprogvurderingsredskab til børnehaveklassen.   

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/okt/211029-bred-aftale-om-fremtidigt-evaluerings-og-bedoemmelsessystem

