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Sprog åbner døre
Vores vision er at understøtte fagprofessionelle og 
forældre i at skabe et samfund, hvor alle børn kan 
udfolde deres potentiale – hvor alle døre står åbne 

uanset barnets sociale eller sproglige baggrund.



Hvad er Nebula?

• Kort sagt er Nebula et digitalt produkt, som en 
daginstitution kan abonnere på. Nebula har til 
formål at gøre tre ting:

1. At efteruddanne samtlige medarbejdere i en 
daginstitution i forhold til hvordan sprog 
udvikles, og hvordan processen understøttes 
pædagogisk.

2. At gøre det lettere at udføre dagligt 
sprogarbejde bl.a. ved hjælp af hundredvis af 
lettilgængelige pædagogiske materialer.

3. At understøtte sprogmiljøerne i børnenes 
hjemmemiljøer via værktøjer og materialer 
tiltænkt forældre.

Læs videre for at lære mere



1. Efteruddannelse til 
daginstitutionens personale

• Det er vigtigt, at alle pædagogiske medarbejdere har en 
grundfaglighed inden for sprogudvikling, da samtlige 
medarbejdere er med til at skabe daginstitutionens 
sprogmiljø. 

• Nebula giver jer adgang til to efteruddannelser:
1. Grunduddannelse i sprogtilegnelse og sprogpædagogik

Denne uddannelse er til alle medarbejdere
2. Avanceret uddannelse i Sprogvurdering 3-6

Denne uddannelse er til alle, der sprogvurderer børn

• Styrk ledelsens rolle ved at gennemføre 
efteruddannelserne selvstændigt
• Vores uddannelser er designet til at kunne gennemføres som 

et selvstændigt projekt i en daginstitution. Her er den 
pædagogiske leder tovholder og den overordnede 
ansvarlige – men vi klæder den pædagogiske leder på til 
opgaven.

• I kan også vælge at hyre Sprogklar ind for at køre forløbet for 
jer. I så fald skal I kontakte os for at drøfte mulighederne.

• Onboarding af nye medarbejdere
• Et abonnement til Nebula varer som minimum i tre år. Det 

betyder, at I har god tid til at gennemføre uddannelserne, 
samt at I altid kan oplære nye medarbejdere ved hjælp af 
Nebula.



Det siger lederne

Jeg er virkelig begejstret for, hvor godt e-kurset er skruet sammen. Vi 
får et højt niveau af viden og en helt anden bevidsthed om sprog, 
fordi alle er i gang sammen. Samtidig giver det os en anden dialog 
om sproget i hverdagen, som netop er med til at udvikle vores 
læringsmiljøer over hele dagen. Jeg vil til enhver tid foretrække at 
have mine medarbejdere på efteruddannelse sammen på denne 
måde frem for at sende én medarbejder afsted på et diplom-modul.

-Rikke Louise Pedersen, daglig leder i 
Børnehuset Borreby Fangel



2. Sprogpædagogiske 
materialer der gør 
sprogarbejdet mere effektivt

• Nebula indeholder et materialebibliotek, som I kan 
bruge til at styrke det sprogpædagogiske miljø i 
hverdagen

• Biblioteket indeholder:
• Aldersdifferentierede plakater med sprogunderstøttende 

strategier – disse giver konkrete forslag til, hvordan 
medarbejderne kan tale med børnene for at styrke 
kvaliteten af deres interaktion

• Videoeksempler på sprogunderstøttende strategier –
disse demonstrerer, hvordan man kan 
udøve strategierne i praksis med børnene.

• Sprogunderstøttende aktiviteter kategoriserede i 
henhold til "Sprogvurdering 3-6" – Medarbejderne kan 
udføre disse strukturerede aktiviteter i almindelighed 
eller for at målrette et specifikt sprogligt behov

• Tematiserede billeder og plakater til ordforråd-boost –
disse støtter børnenes leksikalske udvikling

• Materialer til understøttelse af det fysiske sprog- og 
literacy-miljø



Integration med Rambølls Hjernen&Hjertet
• Nebulas bibliotek er integreret med Hjernen&Hjertet, 

hvis man er kunde hos Sprogklar.

• Integrationen gør, at Nebula anbefaler understøttende 
materialer på baggrund af daginstitutionens 
sprogvurderingsresultater.

“Nebula-knappen”



3. Forældreunderstøttelse

• Børns sprogudvikling understøttes bedst, når 
forældrene og medarbejderne arbejder sammen. 
Nebula gør det nemt at have forældrene med:
• Plakater med sprogunderstøttende strategier tilgængelig 

på dansk, engelsk, arabisk, dari, grønlandsk, islandsk, 
kurmanji, polsk, russisk, tigrinya & udru

• Send forældrene sprogunderstøttende tips via video-
SMS – disse er korte videoer, som forklarer 
forældrene, hvordan de kan styrke sprogmiljøet 
derhjemme

• Send forældrene et helt forældreoplæg om 
sprogudvikling – dette oplæg er et godt standardtilbud 
til alle forældre og kan være et meget nyttigt værktøj til 
forældre, hvis barn har sproglige udfordringer





Vi klæder jer på

Vi understøtter jeres ledelse, så de får mest muligt ud 
af Nebula. Sådan hjælper vi jer i gang:

• Et opstartsmøde og online træning i hvordan man bruger 
Nebula.

• En online "værktøjskasse" til pædagogiske ledere, som 
indeholder en skriftlig vejledning, et minikursus i, hvordan 
man gennemfører vores efteruddannelser & powerpoint-
præsentationer til medarbejdermøder samt onboarding af 
nye medarbejdere.

• Teknisk support. Alle henvendelser vedrørende teknisk 
support besvares inden for en arbejdsdag.

• Løbende support. Det er vigtigt for os, at Nebula yder den 
hjælp, som den er udviklet til! Derfor er I altid velkomne til 
at booke et sparringsmøde med os, så vi kan hjælpe jer hele 
vejen igennem.



Pris:

Nebula koster 4.995 kr. om 
året pr. daginstitution

Det med småt:

Prisen er eks. moms

Der er binding i tre år

Sprogklars sociale ansvar

Vi har sat prisen lavt, så alle har mulighed 
for at købe Nebula

Vi har ingen investorer – de penge, som vi 
tjener, bruges på at videreudvikle Nebula



Mød Sprogklars hold
Mange dygtige fagfolk står bag udviklingen af Nebula

Justin Markussen-Brown, Ph.d.
Lingvist, Direktør, Stifter

Marit C. Clausen, Ph.d.
Audiologopæd, Konsulent, Medejer

Sanne Schou Olesen, Ph.d.
Audiologopæd, Konsulent,  Medejer

Sanne Schou Olesen, Ph.d.
Audiologopæd, Klinikleder, Medejer

Peter Sorgenfrei
Journalist, Teknisk medarbejder, Medejer

Sofie Neergaard Trecca
Audiologopæd, Konsulent, Medejer

Tine Lykkegaard Nielsen
Lingvist, Teknisk medarbejder

Shannon Markussen-Brown
Kunstner, Grafiker



Klar til en rundvisning?

• Book en online rundvisning. En rundvisning tager 30 
minutter og giver et godt indblik i mulighederne.

Skriv til os for at booke tid:

info@sprogklar.dk



Hvad tilbyder I børn, som har 
behov for en fokuseret 
sprogindsats?

• For at styrke sprogmiljøet i børnenes hjem har 
Sprogklar udviklet et 50 ugers sms-forløb 
som er målrettet forældrene til børn med 
behov for en fokuseret sprogindsats.
Forældrene modtager et ugentligt 
sprogunderstøttende fokuspunkt fra os via 
vores video-SMS-tjeneste.

• Der er tre forskellige forløb at vælge mellem 
afhængig af barnets alder og 
sproglige niveau.

• Indsatsen er afprøvet i et kontrolleret forsøg 
og er effektiv (Lykkegaard Nielsen, 2021).

• Indsatsen er ikke inkluderet i Nebula, men kan 
tilkøbes for 49 kr. pr. telefonnummer, hvis 
man er kunde hos os (almindelig pris er 99 kr.).



Besøg Sprogklars hjemmeside for 
at se, hvad vi mere tilbyder

• Live kursus og oplæg

• Hanen-efteruddannelser

• Audiologopædisk klinik 

• Bøger og hæfter

• Forskningsbistand

www.sprogklar.dk
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