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I Fredensborg Kommune startede dagtilbuds- 
området i 2016 en større strategisk satsning  
med  projekt Sproggaven. Baggrunden for pro-
jektet er bl.a. forskning, der viser, at en tidlig 
pædagogisk sprogindsats i supplement til børns 
sprogindlæring derhjemme kan være af afgørende 
betydning for børns muligheder senere i livet.

Denne indsats når imidlertid kun børn og forældre, 
der faktisk benytter sig af dagtilbuddene. Det har 
vist sig, at en del forældre i lavindkomstgrupper 
vælger at holde deres børn hjemme, til barnet er 
mere end 2 år.

Det har derfor været hensigten med projekt 
Sprogambassadørerne at prøve at nå forældrene 
til disse børn med viden om tidlig sprogindsats 
og sprogstimulering, så alle børn i Fredensborg 

Kommune kan få de bedste sproglige odds med 
sig videre i livet. Midlet til at nå forældrene og få 
spredt viden om sprogudvikling er frivillige Sprog- 
ambassadører, der klædes på til opgaven gennem 
et uddannelsesforløb om småbørns sprogudvikling

Projektet har været forankret i Nivå, da byen  
har et stort almennyttigt boligområde, hvor en 
stor del af målgruppen for projektet bor til daglig. 
Nivå er en by på 8000 indbyggere, heraf mange 
tosprogede. De lokale daginstitutioner vurderer, 
der er ca. 25 sprog repræsenteret hos deres brug-
ere, og ifølge Danmarks statistik er der personer 
med herkomst fra 137 forskellige lande bosat i 
Fredensborg Kommune.
Rapporten her beskriver projektarbejdet – pro- 
cessen, produktet og de tilvejebragte resultater.
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Samarbejdspartnere i projektet
• Fredensborg Bibliotekerne

• Det boligsociale projekt Nivå Nu 

• Dagpasningstilbuddene i Nivå 
 - Børnehusene Nivå

• Talepædagogerne i Fredensborg Kommune

• Sundhedsplejen i Fredensborg Kommune

Fakta om projektet
S P R O G A M B A S S A D Ø R E R  –  N Y E  V E J E  F O R  E N  T I D L I G  I N D S A T S

Projektets mål:
• Udbrede viden blandt lavindkomstfamilier  

om småbørns sprogudvikling, så de kan nås  
og få støtte så tidligt som muligt.

• Videreudvikle og tydeliggøre bibliotekets 
 potentiale som sprogstimulerende sted 
 for målgruppen.

Projektets målgruppe:
• Primær: 0-3 årige børn og deres voksne i  

de udsatte boligområder, som man ønsker  
at påvirke med indsatsen.

• Sekundær: Sprogambassadørerne, som  
meningsdannere og ambassadører for  
sprogindsatsen.

Succeskriterier:
• 4 kursusforløb med 5-10 deltagere pr. hold 
 gennemføres på 3 sprog

• Mindst 50% gennemfører kurset og bliver 
 aktive ambassadører

• Sprogmiljøet indeholder mindst 4 sprog og 
 benyttes både af målgruppen og dagtilbud

Projektets Grundtanke
Hovedformålet med projektet har været at 
rekruttere en række frivillige og uddanne  
dem til Sprogambassadører. 

Formålet med uddannelsen var, at de efter endt 
undervisningsforløb vil være i stand til at videre- 
formidle en viden omkring småbørns tidlige 
sprogudvikling samt er i besiddelse af ideer til, 
hvordan forældre og andre med relation til små-
børn kan understøtte processen. 

Grundtanken ved Sprogambassadørernes virke 
var, at deres viden skulle sprede sig som ringe i 
vandet i lokalområdet igennem naturlig videre-
formidling.

Fakta omkring projektets forløb
• Der er gennemført i alt 4 undervisningsforløb  

på 3 forskellige sprog (ét dansk, et med tyrkisk  
tolkning, et med arabisk tolkning og et blandet  
hold uden tolkning)

• I alt 52 deltagere 

• I alt 35 færdiguddannede Sprogambassadører

Aktiviteter efter endt uddannelse
• Opfølgende månedsmøder for de færdig- 

uddannede Sprogambassadører 

• Viden er spredt indenfor Sprogambassadørernes  
egne netværk, fx børn/børnebørn/venners børn

• Viden er formidlet i Sundhedscaféer

• Dialogisk læsning og andre sprogstimulerende  
aktiviteter foretaget i daginstitutioner

• Planer om formidling af viden i bibliotekets  
sprogmiljø
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Hvad vi lærte af Projekt 
Sprogambassadørerne

I det følgende vil vi beskrive, hvad vi har lært i  
processen. Det er samtidig tænkt som en liste  
med gode råd til andre, der vil give sig i kast med 
lignende projekter. Herunder følger listen i punkt-
form – de enkelte punkter uddybes på de efter- 
følgende sider.

1. Find en samarbejdspartner med adgang  
til målgruppen

2. Forventningsafstem med din samarbejdspartner

3. Vælg den rigtige underviser til uddannelse af  
Sprogambassadørerne

4. Rekruttér frivillige med direkte adgang til mål-
gruppen

5. Klargør for Sprogambassadørerne, hvad formålet  
med deres uddannelse er

6. Indret et Sprogmiljø, der afgrænser sig fra resten  
af børnebiblioteket og tydeligt signalerer formål  
og målgruppe

1. Find en samarbejdspartner med  
adgang til målgruppen

Fredensborg Bibliotekernes væsentligste samarbejdspart-
ner i projektet har været det boligsociale projekt Nivå 
NU. Det har været helt essentielt i forhold til projektets 
gennemførelse. De arbejder til daglig med en stor del af 
målgruppen for projektet og har førstehåndskendskab 
og adgang til denne. Samtidig har de en meget direkte 
adgang til de ressourcestærke personer i det almennyt-
tige boligbyggeri, som projektet har rekrutteret til at være 
Sprogambassadører. Disse sprogambassadører er det ene 
og alene Nivå NU, der har rekrutteret. 

Det er vores vurdering, at biblioteket ikke på egen hånd 
kunne have rekrutteret disse frivillige, idet det i løbet af 
projektperioden er blevet tydeliggjort for os, hvor lidt 
adgang biblioteket har til en stor gruppe borgere med 
anden etnisk baggrund. Det er derfor vores vurdering, at 
projektet ikke kunne være gennemført uden Nivå NU’s 
involvering og store arbejde.

2. Forventningsafstem med din  
samarbejdspartner

For bibliotekets vedkommende har det i løbet af projekt-
perioden været en overraskelse at konstatere, at vi og 
vores samarbejdspartner Nivå NU har haft forskellige op-
fattelser af, hvilken vej projektet kunne og skulle gå efter 
endt uddannelse af Sprogambassadørerne. Det er særligt 
kommet til udtryk i forhold til, hvilke roller og opgaver, vi 
har syntes, Sprogambassadørerne skulle påtage sig. 

Dette kan skyldes, at der ikke på forhånd var en plan 
for, hvilke platforme Sprogambassadørerne skulle ope-
rere fra, når de var færdiguddannede. Det har betydet, 
at de enkelte involverede personer har handlet på det, 
der skete her og nu omkring dem. De forskellige opfat-
telser er naturligvis også et udtryk for, at Nivå NU og 
Biblioteket har forskellige udgangspunkter i deres virke 
og har forskellige formål, de skal nå med deres arbejde. 
Dertil kommer, at det aldrig vil være helt muligt at styre, 
i hvilken retning frivillige går med deres arbejde. Men det 
vil uden tvivl være nemmere at opnå det ønskede formål, 
hvis projektledelse og samarbejdspartnere har en fælles 
holdning til og mening om Sprogambassadørernes virke 
fremadrettet. 

3. Vælg den rigtige underviser til  
uddannelse af Sprogambassadørerne

Da vi skulle vælge den rigtige underviser til projektet, 
viste værdien af kommunale samarbejdspartnere med 
forskellige kompetencer for alvor sit værd.

Børnehusene Nivå har haft en pædagog med i projekt-
gruppen i opstartsfasen af projektet. Pædagogen har 
specielt bidraget med kendskab til målgruppen, som 
de ser i daginstitutionerne, når børnene begynder der. 
Pædagogen har været vigtig i forhold til at definere, hvad 
Sprogambassadørerne skulle have viden om i forhold 
til småbørns sprogudvikling. Det har været gode input i 
forhold til de undervisere, der stod for undervisningen af 
Sprogambassadørerne. 
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Den anden kommunale samarbejdspartner, der bidrog 
væsentlig i udvælgelsen af underviser, er kommunens  
talepædagoger. De har primært været involveret i op-
startsfasen af projektet med en deltager i projektgrup-
pen. Talepædagogens viden om sprog og sprogudvikling 
var uvurderlig, da der skulle vælges mellem de forskellige 
tilbudsgivere til uddannelse af Sprogambassadørerne.  
Her kom talepædagogerne med en faglig viden om om-
rådet, der var afgørende i forhold til det valg, der blev 
truffet om, hvem der skulle stå for undervisningen.

Efter en samtalerunde med tre udbydere blev konsulent-
firmaet Sprogklar grundlagt og ledet af sprogforsker og 
Ph.d. Justin Markussen-Brown valgt til at stå for undervis-
ningen. I samtalerunden deltog projektgruppens medlem-
mer, så de forskellige kompetencer i forhold til projektet 
kunne komme i spil i udvælgelsen. Sprogklar blev udvalgt, 
da de havde særligt fokus på video og billedformidling, 
samt tilpasning af undervisningen til målgruppen. Under 
undervisningsforløbene viste Sprogklar også en forståelse 
for og evne til at differentiere undervisningen i forhold 
til de forskellige deltagere. Det var helt uundværligt, især 
med henblik på, at vi bevidst havde rekrutteret frivillige 
med forskellige sproglige og kulturelle baggrunde.  
I undervisningsforløbet blev det også hurtigt tydeligt, at 
underviserens evne til at være en god menneskekender 
samt i besiddelse af en udadvendt personlighed med 
interesse og overskud til den enkelte var en vigtig faktor  
i forhold til at engagere de deltagende, således at vi fik så 
mange som muligt igennem hele undervisningsforløbet. 

4. Rekruttér frivillige med direkte 
adgang til målgruppen

Rekrutteringen af Sprogambassadører er primært foregået 
på to måder. Via Nivå NU, der ved direkte kontakt har  
rekrutteret sprogambassadører med anden etnisk bag-
grund samt via annoncering i pressen og på biblioteket. 
Denne rekrutteringsmåde viste sig overvejende at rekrut-
tere etnisk danske kvinder over 60 år, der ikke længere 
er på arbejdsmarkedet. Det var på forhånd vores for-
ventning, at gruppen af etnisk danske kvinder ville blive 
den gruppe, der efter uddannelsesforløbet var lettest at 
fastholde som frivillige, der holdt liv i projektet.

Vores evaluering har vist, at de rekrutterede og uddanne-
de Sprogambassadører kan inddeles i tre hovedgrupper:

• Sproggruppen: Har primært engageret sig, deltaget og
fået noget ud af uddannelsesdelen af projektet, men har 
i mindre grad videreformidlet viden, budskaber og princip-
per i deres netværk.

• Ambassadørgruppen: Omfatter primært de etnisk 
danske deltagere. Denne gruppe motiveres af at videre-
formidle indholdet fra uddannelsen, men har haft vanske-
ligt ved at få adgang til målgruppen. De har god erfaring 
med frivilligt arbejde, men har ingen personlige netværk i 
lavindkomstfamilierne. De kan kun få adgang via samar-
bejdspartnere og har vaskeligt ved at ramme målgruppen, 
når de først har fået adgang.

• Sprogambassadørgruppen: De er tosprogede, er engage-
rede og en slags knudepunkt i lokalmiljøet. De har både 
adgang til lavindkomstfamilierne via deres personlige net-
værk og har formået at videreformidle budskaberne i net- 
værket.

Se eksempler på de forskellige typer af Sprogambassa- 
dører i de portrætter, der findes i denne rapport. Et af de 
største læringspunkter for os har været, at naturlig ad-
gang til målgruppen er helt afgørende for, om de frivillige 
kan lykkedes med at få spredt deres viden om sprogud-
vikling. Den gruppe som vi på forhånd havde forestillet 
os skulle være dem, der drev projektet videre, er meget 
entusiastiske og vil meget gerne, men har svært ved at 
opnå adgang til vores definerede målgruppe – forældre i 
lavindkomstfamilier. Hvorimod det har vist, at nogle af de 
frivillige, vi ikke har haft kontakt med siden undervisning- 
ens afslutning, har gjort det, som vi på forhånd havde 
forestillet os – nemlig at sprede viden om sprogudvikling  
i egne netværk. Denne viden er vigtig at have for øje, 
hvis man skal rekruttere i lignende projekter.

5. Klargør for Sprogambassadørerne, 
hvad formålet med deres uddannelse er

Det viste sig, at det på grund af sprogbarrierer i nogle 
tilfælde var svært at være helt sikker på, om Sprogam-
bassadørerne havde forstået præmisserne for, hvordan 
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de kunne videreformidle deres viden. På trods af vores 
ihærdige forsøg på at formidle formålet for Sprogambas-
sadørernes virke efter endt undervisning blev det tyde-
ligt, at mange havde en ide om, at det ikke var nok, hvis 
de videregav viden i deres eget netværk og som en del af 
en naturlig samtale. Derimod havde mange forestillinger 
om, at formidlingen skulle foregå i mere opsatte rammer 
og med mennesker, der ikke var dem bekendt i forvejen.

Dette ønske ser vi som en konsekvens af, at mange af 
sprogambassadørerne ikke har haft en naturlig adgang til 
den definerede målgruppe, hvorfor det ikke var oplagt for 
dem at sprede deres viden i det naturlige, daglige møde i 
hverdagen. Herudover kan det hurtigt komme til at virke 
bedrevidende at fortælle forældre om, hvordan de bedst 
kan håndterer deres børns sprogudvikling.

Et vellykket eksempel på brug af opsatte rammer i projek-
tet er Sprogambassadørernes samarbejde med Sundheds-
plejen i Fredensborg Kommune. De har hver 14. dag en 
sundhedscafé for forældre i Nivå NU’s lokaler, og her er 
der jævnligt en Sprogambassadør til stede, der kan tale 
med de forældre, der kommer i Sundhedscafeen.

Med den viden vi har nu, må projektgruppen erkende, at 
vi skulle have brugt flere af vores kræfter på at overveje, 
hvordan projektet og de frivillige Sprogambassadører 
skulle udfolde sig efter undervisningens afslutning, og 
hvordan vi kunne have hjulpet dem på vej. Det gælder 
både i forhold til formelle kontra uformelle rammer for 
Sprogambassadørernes arbejde. Men også i forhold til, at 
vi har med frivillige at gøre, som kun forbliver frivillige så 
lang tid, de får noget ud af det og bliver støttet op om.

6. Indret et Sprogmiljø, der afgrænser 
sig fra resten af børnebiblioteket og 
tydeligt signalerer formål og målgruppe

Sprogmiljøet på Nivå Bibliotek blev indrettet ud fra tanken 
om et helt miljø, hvor de forskellige dele taler til hinanden 
og kan benyttes på kryds og tværs. Tanken var også, at 
miljøet med sit særlige fokus på de 0-3 årige i mindre 
grad skulle have fokus på skriftsprog, men i højere grad 
på sproglyde, kropssprog og samtale. Sprogmiljøet skulle 
ligeledes rumme mulighed for sprogstimulerende aktivi-

teter tilgængelige for alle uanset sprog og kulturel bag-
grund. Det var vigtigt for os, at miljøet blev indrettet  
multikulturelt og ikke havde ét særlig sprog i hovedrollen.

Som baggrund for udviklingen af miljøet tog vi på inspi-
rationstur rundt på forskellige biblioteker for at se på, 
om der var andre, der havde gjort noget særligt for at 
inddrage sprogstimulering for de helt små børn. Ud fra 
denne tur kunne vi konkludere, at flere biblioteker har 
sprogstimulerende elementer i deres børnebiblioteker, 
men at de fortrinsvis har fokus på lidt større børn end 
vores målgruppe. 

Resultatet af den efterfølgende idegenerering blev, at 
Sprogmiljøet skulle indeholde følgende elementer:

• Møbel, der både i størrelse og udformning signalerer,  
at dette er et særligt område af biblioteket med et  
særligt formål og for en særlig aldersgruppe

• Tæppe på gulvet, der indbyder forældre og børn til  
at sætte sig ned sammen

• Læsehule med spejlvægge, hvor man kan sidde lidt 
mere gemt og lave grimasser, tale om ansigtsudtryk  
og følelser

• Stort myldrebillede med udskifteligt tema og bøger,  
der knytter sig hertil

• Lavt hængende gallerihylder på væggen med bog- 
stavfigurer og bogstavklodser

• Kasse med ordløse pege- og billedbøger

• Kasse med taktiler i form af køretøjer, dyr og madvarer

Sprogmiljøet på Nivå Bibliotek blev 
indrettet ud fra tanken om et helt 
miljø, hvor de forskellige dele taler til 
hinanden og kan benyttes på kryds 
og tværs. 
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Derudover tog vi en bevidst beslutning om at fjerne 
sofaer og andre møbler i nærheden af området, således 
at forældre ikke kunne sætte sig her, men aktivt måtte 
placere sig i Sprogmiljøet sammen med deres barn. 

Udviklingen af sprogmiljøet viste sig at være en mere om-
stændig proces end først antaget, dels for at få midlerne 
til at række og indfri ønsket om et lækkert, sammenhæn-
gende område i en god kvalitet. Derudover viste det sig  
også som en sværere opgave end først forventet at få 
skabt et område i et allerede etableret børnebibliotek, 
der tydeligt afgrænsede sig fra resten af biblioteket samt 
signalerede sit formål og sin målgruppe. Dette forsøgte vi 
at gøre ved at skabe et ”rum i rummet”, ved at inddrage 
krybber med pege- og billedbøger, der matcher målgrup-
pens alder og placere dem på en måde, så det ikke var til 
at undgå at lægge mærke til, at man gik ind i et særligt 
afgrænset område. For ydermere at understrege det fik 
vi krybberne malet i en særlig farve, der adskiller sig fra 
resten af børnebibliotekets møbler. 

Igennem hele forløbet har det været tanken at engage-
re en eller flere af Sprogambassadørerne som særlige 
Sprogmiljøambassadører. Ideen var, at denne gruppe ville 
stå for udvikling af nye temaer til læsehulen og andet 
inventar. Ydermere var tanken, at en eller flere af de fri-
villige kunne have dage, hvor de i en time eller to opholdt 
sig i området med henblik på at videreformidle deres vi-
den omkring børns tidlige sprogudvikling i sammenhæng 
med miljøets forskellige aktiviteter. Der er på nuværende 
tidspunkt indgået aftale med to Sprogambassadører om 
et sådant forløb i foråret 2019.
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Konklusion

Vores konklusion er, at Projekt Sprogambassadørerne 
har været et vellykket projekt.

Ved projektperiodens afslutning kan vi konstatere, 
at Projekt Sprogambassadører lever i lokalområdet. 
Vi har hyppig kontakt med flere af de uddannede 
Sprogambassadører og ved, at de virker i lokalsam-
fundet på flere forskellige måder og på den måde 
er med til at styrke det lokale netværk.

Hermed kan vi konkludere, at en viden omkring sprog-
udvikling og ikke mindst en bevidsthed omkring vigtig- 
heden i at stimulere denne udvikling er blevet spredt 
mellem borgerne. Ydermere har projektet fra både bib- 
liotekets og Nivå Nu’s side været en vellykket oplevelse  
i at få aktiveret borgere, som vi normalt ikke har kon-
takt med eller adgang til. Dertil har det været tydeligt  
at mærke, at flere af projektets frivillige oplevede dét  
at gennemføre en uddannelse og modtage et bevis  
herfor, som en stor personlig succes.

Sprogmiljøet bliver dagligt benyttet af både daginstitu- 
tioner og familier, der udtrykker stor glæde ved området. 
Vi er dog bevidste om, at det aldrig vil være muligt fuld-
stændigt at definere et levende område som dette, og at 
man derfor må acceptere, at området også har sit eget 
liv og at de børn og voksne, som opholder sig her, langt 
hen ad vejen vil bruge dette, som det falder dem ind. 

Alligevel mener vi i høj grad at kunne konkludere, Sprog-
miljøet er en succes på baggrund af den daglige brug og 
oplevelsen af, at flere og flere forældre placerer sig her 
sammen med barnet og tager del i aktiviteten, hvorved 
forudsætningerne for sprogstimulering er opnået.

De organisationer, der har deltaget i projektet kan lige-
ledes konkludere, at vi ved at samarbejde på tværs har 
kunnet navigere i de ting, der skete undervejs i projektet, 
og vi har fået en viden om, hvordan noget kan udvikle 
sig organisk og sprede sig i et bysamfund som ringe i 
vandet.

Projekt Sprogambassadørerne har været et vellykket projekt.



Lilian, 73 år
A M B A S S A D Ø R

K O N T A K T F L A D E

Veninder med 
børnebørn

Nybagte 
mødre i 

Sundhedscafé Forældre  
i Påfuglen
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Lillian er pensionist og bor med sin mand i et rækkehus i et 
område i Nivå ”uden problemer”. Hun har 3 børnebørn og 5  
”bonusbørnebørn”. Som ung ønskede Lillian at blive barne- 
plejerske og børn har altid været en vigtig del af hendes liv. 
Hun har også altid været optaget af det danske sprog og 
grammatik, og har blandt arbejdet som redaktør. Lillian 
kan ikke lade være med at hjælpe andre mennesker og har 
altid drømt om at lave ”noget med mennesker”. Det giver 
hende mentalt overskud. Lillian ved dog at det indimellem 
griber om sig, og hun har svært ved at sige nej, når hun 
kan se at andre har behov for hjælp. For tiden kører Lillian 
sin genbo til supermarkedet, da han har kommet til skade, 
hun fungerer som besøgsven for en ældre tante og sin 
mands onkel. Derudover går Lilian til maling, er i en tennis-
gruppe og mødes regelmæssigt med en gruppe kvinder fra 
folkeskoletiden.

HJÆLP TIL MENNESKER MED BEHOV. Lillian kendte ikke til Nivå 
Nu før hendes søn fra Aalborg besøgte stedet med en gruppe 
lokalpolitikere. Lilian var med og så en flyer med invitation til at 
blive sprogambassadør. Det var lige hende og hun kontaktede 
biblioteket og meldte sig som frivillig. Lilian havde desuden set en 
tv-udsendelse, hvor det gik op for hende, at det ikke er naturligt 
for alle forældre at tale, se og lytte til sit barn, så hun vidste, at 
her kunne hun være en hjælp for andre forældre.

STOLTHED. Selve uddannelsen til sprogambassadør var meget 
inspirerende for Lillian og hun ”blev bekræftet i det jeg godt vid-
ste, men ikke var bevidst om”. Lillian følte sig ”helt høj”, da hun 
stod med beviset i hånden. Og det gør hende endnu mere stolt, 
at det er landets første kommune som uddanner sprogambassa-
dører. Vejledningen læser hun af og til i og bliver dermed mindet 
om, hvad hun skal formidle videre. Hun deler gerne ud af den og 
har givet den til flere veninder med børnebørn.

SUNDHEDSCAFÉ. Efter uddannelsen og en række møder med 
andre sprogambassdører startede Lillian i Sundhedscaféen.  
Hun havde aftalt en dato med en anden sprogambassadør og  
så dukkede de bare op. For Lilian var Sundhedscaféen en skuf-
fende oplevelse. Hun havde vanskeligt ved at skabe kontakt til 
kvinderne, dels fordi flere af dem ikke talte dansk, dels fordi hun 
ikke havde lyst til at bryde ind i deres ”klike”. I stedet ”pludrede” 
hun lidt med de små børn. Lilian var ærgerlig over ikke at ”kunne 
komme af med de budskaber, vi havde lært” og følte hun ikke 
kunne lære mødrene noget, de ikke vidste i forvejen. Hun deltog 
tre gange.

BØRN SOM MÅLGRUPPE. Efterfølgende fik hun adgang til børne- 
institutionen. Påfuglen ved hjælp af Nivå Nu. Hun er kommet 
to dage om ugen siden. Hun har tre faste børn som hun læser, 
leger, tegner og snakker med. Hun er glad for at have lært om 
’turtagning’ fra uddannelsen, men mest af alt drager hun omsorg
for børnene. Lillian er blevet stærkt knyttet til børnene og får 
svært ved at skulle have nye børn, når ‘hendes’ starter i skole
til næste år. Samtidig har hun svært ved at sige nej til andre 
børn, som hun kan se også har et stort behov for kontakt.

VANSKELIG KONTAKT. Lillian vil gerne i kontakt med forældrene 
til de tre børn. Til en forældreeftermiddag som Lillian var med til 
arrangere i Påfuglen, håbede hun at komme til at tale med for- 
ældrene til ‘sine’ tre børn. Desværre fik hun kun talt med en af 
mødrene. Imidlertid gav det hende et bedre indtryk af familien 
derhjemme og drengens udfordringer. Lilian oplever i det hele 
taget, at det er svært at få kontakt til de forældre, som har behov
for det. Hun vil gerne undgå at virke bedrevidende og hun fore-
trækker, at kontakt til forældre går gennem institutioner og de 
professionelle.

INSPRIRATION OG STØTTE. Lilian har været glad for møderne 
med de andre sprogambassadører. Flere har en faglig baggrund 
inden for børn og sprog og det har inspireret Lilian fagligt og 
personligt. Men hun er skuffet over det ringe fremmøde til 
møderne, og hun håber at andre sprogambassadører formidler 
budskaberne i deres egne netværk.

ENGAGEMENT FLERE STEDER. Lillian kunne godt tænke sig at 
virke som sprogambassadør tre forskellige steder: i Påfuglen,  
på biblioteket og hjemme hos familierne. I Påfuglen kunne hun 
godt tænke sig at få kontakt med og lære af talepædagogen. 
Hun kunne også tænke sig at have en fast dag på biblioteket 
til at lave sprogstimuleringsaktiviteter med en gruppe børn. Og 
så vil Lillian gerne prøve at komme hjem til en familie, som har 
behov for det og f.eks. blev udpeget af ansatte i Sundheds-
caféenprojektet 

AMBASSADØR

# Brænder for at videregive et vigtigt
 budskab til sine omgivelser

# Motiveres af at gøre en forskel
 i menneskers liv

# Er nysgerrig, åben og pligtopfyldende

# Har behov for tydelige og formelle 
 rammer

# Skal have hjælp fra professionelle 
 til at få adgang

# Nem at engagere som frivillig

MIN LOKALE TILKNYTNING

•  Meget lidt kendskab til boligområdet  
ved Nivå Nu og kommer normalt ikke  
i det område af Nivå

•  Nivå Nu været primære forbindelsesled til at skabe 
 kontakt og adgang til forældrene i området

•  Benytter biblioteket i højere grad som
 sprogambassadør til at låne børnebøger

•  Solidt netværk af familie, venner og bekendte 
 uden for boligområdet



K O N T A K T F L A D E

Richardt, 69 år
A M B A S S A D Ø R

Børn 
i SFO
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Richardt gik på efterløn for syv år siden. Han er uddannet 
pædagog og har arbejdet mange år i fritidshjemsverden. 
For Richardt var det ”underlig fornemmelse” at sige farvel 
til sit arbejdsliv og han har lavet frivilligt arbejde siden da. 
Han er engageret i Ældresagen, går tur med en ældre kvinde 
på plejecenter og med en handikappet mand, er mentor 
for to drenge og så er han løbende engageret i de projek-
ter, der foregår i Nivå Nu. 
Richardt er født i Trinidad og immigrerede til England som 
11-årig med sin mor og sine yngre søskende. Som 18-årig 
rejste han til Danmark, hvor han har boet siden. Fra en 
tidlig alder vidste Richardt, at han gerne ville arbejde med 
børn, selvom det ikke lå i kortene for en immigrant fra 
Trinidad. Richardt har to små børnebørn, som han gerne vil 
have mere tid af til at være sammen med. Han vil også gerne 
tage kurser i Filosofi eller Psykologi på Folkeuniversitetet 
og skal derfor tage stilling til hvilke frivillige opgaver, han 
kaster sig over i fremtiden. 

FLERE MÆND EFTERLYSES. Som Richardt var ved at afslutte et 
andet projekt som frivillig i Nivå Nu, blev han spurgt om han ville 
deltage i sprogambassadørprojektet. Til infomødet samme aften 
var Richardt eneste mand blandt kvinder og han var derfor lidt 
betænkelig ved at gå ind i projektet. Han har nemlig erfaret, at 
mænd og kvinder ofte er forskellige i deres kommunikation med 
børn og han ønskede sig derfor en mandlig sparringspartner. 
Han forventede og håbede, at der ville komme flere mænd,  
men han har været den eneste mand gennem hele projektet.

ÆNDRET MÅLGRUPPE. For Richardt har uddannelsen som sprog- 
ambassadør mest været en påmindelse om ting, han vidste i for- 
vejen. Det spændende har for ham været det socialpædagogiske 
arbejde med forældre og børn efter uddannelsen. Efter transloka- 
tionen deltog Richardt i møder med andre sprogambassadører 
og Nivå Nu, og han oplevede, at der var stor usikkerhed blandt 
sprogambassadørerne om, hvordan de skulle bruge det, de havde 
lært, hvordan de skulle komme ind på forældrene og hvordan det 
ville blive modtaget. Da Nivå Nu præsenterede muligheden for at 
være sprogambassadør overfor børn i alderen 6-10 år, valgte han 
selv at henvende sig til SFO’en på Nivå Skole.

GOD FORBEREDELSE. Richardt var i alt fem gange i SFO’en. 
Indledningsvis holdte han møde med institutionen, hvor det blev 
aftalt, hvordan Richardts besøg skulle foregå. Forud for hvert 
besøg forberedte han sig nøje. Han medbragte et hæfte med 
hjemmelavede historier fra sit arbejde som pædagog og lånte 

bøger på biblioteket. Historierne og bøgerne blev brugt til at 
skabe dialogisk læsning med børn.

SVÆRT I PRAKSIS. Imidlertid oplevede Richardt, at det var van- 
skeligt at gennemføre de planlagte aktiviteter med børnene. Det 
var sjældent den samme gruppe af børn som deltog, hvilket var 
en udfordring i forhold til at skabe kontinuitet i aktiviteterne fra 
gang til gang og i forhold til at udvikle børnene over tid. Richardt 
kunne godt ønske sig, at institutionen i højere grad havde udvalgt 
og samlet en bestemt gruppe af børn til hele forløbet, som var
motiverede for at deltage i de planlagte aktiviteter med Richardt.

SPARRINGSPARTNER ØNSKES. Richardt skulle oprindeligt have 
haft en anden sprogambassadør med til besøgene, men til hans 
ærgrelse sprang hun fra. Eftersom hans erfaring med institutionen
ikke var udelukkende positiv, savnede han en sparringspartner. 
Richardt er sikker på, at han ville have fortsat i institutionen, hvis
han havde haft en makker som kunne supplere ham og som han 
kunne dele de frustrationer, der opstod undervejs, med. 

HJEMMEBESØG. Efter oplevelsen med institutionen har Richardt 
mistet modet en smule og valgt at holde en mindre pause med 
at være sprogambassadør. Når han er klar igen, kunne han godt 
tænke sig at være sprogambassadør hjemme hos familier med 
behov for ekstra støtte, f.eks. etnisk danske familier med under- 
stimulerede børn eller forældre fra andre kulturer med sprog-
vanskeligheder. På den måde føler han, at han vil kunne bruge 
sig selv og sine evner på det sociale og pædagogiske område  
og samtidig udvikle sig personligt.

”Jeg har en gejst og lyst til at give 
noget videre. Så det var en tom 

fornemmelse at sidde i køkkenet på 
SFO’en og vente på der blev samlet 

nogle tilfældige børn.

Søn og 
svigerdatter

AMBASSADØR

# Brænder for at videregive et vigtigt
 budskab til sine omgivelser

# Motiveres af faglighed og ekspertise 

# Respekt, troværdighed og forpligtelse  
er vigtige værdier

#  Vil gerne fremstå professionel og  
mødes som en professionel

# Har behov for tydelige og formelle rammer

# Nem at engagere som frivillig

MIN LOKALE TILKNYTNING

• Tilknyttet flere projekter i Nivå Nu, blandt andet 
om overvægtige børn og deres forældre, om sund-
hed og sund mad, hiphop for førskolebørn

• Stor kontaktflade til mange forældre og børn i  
Nivå qua et langt arbejdsliv

• Udvidet sit netværk af lokale beboere gennem  
frivilligt arbejde
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Jeanette er svensker og kom til Danmark for tre år siden med 
sin danske mand og deres 6-årige datter. Før Danmark boede 
de i USA og tidligere har de boet og arbejdet i Schweiz i en 
længere årrække. Jeanette taler 8 forskellige sprog, hun 
elsker sprog og oplever at sprog bringer hende tættere på
mennesker og kulturer. Jeanette kalder sig selv for ”sprog- 
nørd” sprog inkluderer og ikke ekskluderer”. Da Jeanette 
blev mor, undersøgte hun alt om børns udvikling og sprog, 
fordi hendes datter voksede op med to sprog hjemme og 
et tredje sprog i samfundet. Hun frygtede at ”gøre noget 
forkert” i forhold til datterens sproglige udvikling. Jeanette 
har en master i Marketing & Sprog og Business Administra-
tion fra Sverige. Pt. arbejder hun ikke.

PERSONLIG ERFARING. Jeanette blev kontaktet af Nivå Nu og 
spurgt om hun ville være en del af sprogambassadørprojektet. 
Hendes første reaktion var, at hun ”jo ikke er dansker”. Men ved 
nærmere eftertanke syntes hun, at hendes personlige erfaringer 
med flere sprog i familien var relevant for andre familier og faldt 
godt sammen med hendes fascination af sprog. Jeanette kunne 
nemt identificere sig med at være sprogambassadør. 

ET VIGTIGT BUDSKAB. Jeanette vidste meget af det, der blev 
undervist i på uddannelsen, men syntes det var interessant 
både at få bekræftet sin viden og få ny teoretisk viden. Teori om 
barnets udvikling af hjernen gjorde dybt indtryk på hende og var 
en øjenåbner i forhold til at få formidlet den viden ud så tidligt 
som muligt i børns liv. Jeanette har lagt mærke til, at mange 
forældre sætter deres børn foran tv’et eller IPad’en, men for 
hende er dialog og interaktion med barnet ekstremt vigtigt og 
det budskab skal spredes for at ændre tendensen.

INGEN HJÆLP EFTER UDDANNELSEN. Umiddelbart efter 
uddannelsen havde Jeanette en oplevelse af at ”blive overladt 
til sig selv”. Hun fik ingen hjælp i forhold til at gå i gang med sit 
virke som sprogambassadør og manglede konkrete værktøjer og 
konkrete forslag til at komme i gang. Hun var overrasket over, 
at biblioteket ikke havde planlagt aktiviteter, fx hver onsdag 
med forældre og sprogambassadører, og i det hele taget havde 
organiseret og forberedt aftaler og aktiviteter, så hun og de 
andre sprogambassadører vidste, hvordan og hvor de skulle gå i 
gang med at formidle budskaberne. ”Luften gik ud af ballonen” 
og Jeanette blev ked af at stå med et ”produkt man er glad for, 
uden at vide hvordan produktet kommer ud”.

”EN FARLIG GAMMEL TANTE”. Jeanette har været med til Sund-
hedscafé to gange med en anden sprogambassadør, men hver 
gang følte hun det var ”socialt akavet”. Hun ved, at sundheds-
plejersken vidste, at hun ville være der, men havde en fornem-
melse af, at mødrene ikke var blevet informeret om, hvem hun 

var og hvorfor hun var der. I stedet oplevede hun, at mødrene 
undgik hende og følte sig i det hele taget påtrængende og som 
en ”farlig gammel tante”.

MØDREGRUPPER. Jeanette har gjort sig gode erfaringer med at 
komme på besøg som sprogambassadør i mødregrupper. Indtil 
videre har hun besøgt tre. Det ene besøg kom i stand gennem 
en bekendt og de to andre gange var besøget arrangeret af Nivå 
Nu. Jeanette er glad for at komme i mødregrupperne. Hun kan 
godt lide, at kvinderne er forberedte på, at hun kommer, ved 
hvem hun er og de selv har vist interesse for besøget. 

ADGANG, KOORDINERING OG ORDENTLIG FORBEREDELSE. 
Jeanette håber at Nivå Nu eller biblioteket ikke slipper sprogam-
bassadørerne, men vil fungerer som kontaktled til folk i lokal-
samfundet. Jeanette vil ikke selv tage kontakt og synes at Nivå 
Nu har en større autoritet til at tage kontakt til lokalbeboerne. 
Ligeledes er det vigtigt for hende, at modtagerne er forberedte 
og informerede om, at man kommer som sprogambassadør. For 
Jeanette handler det også om at blive taget seriøst som sprog- 
ambassadør, der kommer med ”fakta, kundskab og autoritet”.

Jeanette, 45 år
S P R O G G R U P P E N

Venner

Familien

Tilfældige
forældre på
biblioteket

Sundheds-
café

Datters
klassekam-

merater Mødre-
gruppe

”Jeg er sprogambassadør
– og det bliver jeg ved med at være!

AMBASSADØR

# Brænder for at videregive et vigtigt
 budskab til sine omgivelser

# Motiveres af ekspertviden om sprog 
 og at kunne overlevere vigtig viden 
 som gør en forskel i menneskers liv

# Vil gerne fremstå professionel og 
 mødes som en professionel

# Har behov for tydelige og 
 formelle rammer

# Nem at engagere som frivillig og 
 når bredt ud til folk

MIN LOKALE TILKNYTNING

•  Bor uden for området ved Nivå Nu

•  Tilknyttet Nivå Nu gennem længere tid i  
forbindelse med dansk og matematik-

 undervisning og forskellige projekter,  
blandt andet Jobklub og kvinder på cykel

•  Har opbygget et netværk i området 
 gennem Nivå Nu

K O N T A K T F L A D E
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Rita bor i Humlebæk med sin mand og sin ene datters to 
børn på 10 og 14 år, som er opvokset hos Rita og hendes 
mand siden de var meget små. Rita er uddannet skolelæ-
rer, men har været hjemmegående siden børnene flyttede 
ind. Hun har blandt andet undervist voksne indvandrere og 
flygtninge på en sprogskole og hun har en stærk faglig in-
teresse for sprog og tosprogethed. Rita har tidligere været 
frivillig i Årstiderne i Humlebæk, hvor hun sammen med sin 
mand var venskabsfamilie med en iransk familie. 

HJÆLPE BØRN. Rita fik kendskab til sprogambassadørprojektet 
gennem sin datter, som har været ansat på biblioteket og iværk-
sat projektet. Rita syntes, det lød som et ”rart lille projekt, der 
kan passe ind i hverdagen” og hun ville gerne hjælpe børn og se 
om hun kunne ”byde ind med noget”. Hun deltog i infomødet, 
hvor hendes indtryk var, at det ikke var klart, hvad projektet gik 
ud på og at de frivillige sprogambassadører derfor skulle være 
med til at forme projektet. 

USIKKER OPSTART. Mange af budskaberne på uddannelsen 
og i vejledningen var ikke nyt for Rita. Dog fik Rita ny viden om 
børns udvikling af hjernen og i det hele taget var det faglige 
indhold ”soleklart”. Til gengæld følte Rita sig ikke klædt på 
efter uddannelsen og i forhold til at få fat i tosprogede fami-
lier: ”Hvordan skulle vi komme i gang med vores opgave, hvor 
skulle vi gå hen?”. Der var en lang periode med usikkerhed og 
de andre sprogambassadører har været en nødvendig hjælp i 
opstartsfasen. De har inspireret og hjulpet hinanden til at holde 
gejsten oppe. 

FOR LIDT ANERKENDELSE. Efter en del møder med Nivå Nu og 
andre sprogambassadører fik Rita adgang til institutionen Påfugl- 
ens vuggestue ved hjælp af Nivå Nu. Hver gang leger og læser 
hun med 1-5 børn. Rita ser et stort behov for sprogstimulering 
og nærvær, og hun er glad for at hjælpe. Hun har imidlertid flere 
gange oplevet, at medarbejderne har glemt, hun kommer og 
derfor ikke har samlet en gruppe børn på forhånd. En enkelt 
gang mødte hun op til en tom institution, fordi den var flyttet i 
andre lokaler for en dag og Rita var ikke blevet informeret om 
det. Rita har følt sig ”meget overladt” til sig selv og savner at 
sprogambassadørernes arbejde i højere grad påskønnes.

SVÆRT AT FÅ ADGANG. For Rita har den største barriere som 
sprogambassadør været at skabe kontakt til tosprogede familier. 
I første omgang var det svært at vide, hvor hun skulle få fat i 
forældrene og etablere en kontakt. For det andet har hun følt, 
at nogle forældre viger udenom og forsøger at undgå kontakten. 
Derudover er der en sproglig barriere, som gør det vanskeligt at 
komme af med de gode budskaber, når flere ikke forstår dansk. 
Endvidere oplever hun en kulturel barriere, idet det er svært at 
forklare og bevidstgøre forældrene om, at de skal klæde deres 
børn på med sprog, uden at føle, at hun presser sig på. Samtidig 
har hun dårlige erfaringer med at ramme tosprogede forældre, 
hvor de er. Hun har flere gange forberedt sig, f.eks. med plan-
cher blandt andet i Påfuglen, men forældrene hverken så det 
eller forstod hvad der stod på plancherne. Ritas håb er, at andre 

sprogambassadører kan nå de forældre, hun ikke selv kan nå, og 
at de spreder budskaberne som ringe i vandet i deres eget miljø. 

LEVENDE SPROGMILJØ. Rita havde håbet og forventet at 
sprogambassadørerne skulle være med til at udvikle og indrette 
sprogmiljøet på biblioteket. Men hun er blevet ”virkelig skuffet” 
over slet ikke at være blevet involveret i det. Som sprogmiljøet er 
nu, håber hun, at det bliver gjort mere levende og biblioteket vil 
understøtte, at sprogambassadørerne kan bruge stedet som et 
rum for deres virke.

FAST LOKALT TILBUD. Ligesom kommuners tilbud om sund-
hedsplejerske på hjemmebesøg, ønsker Rita at sprogambassa- 
dører kunne blive en del af et fast tilbud for alle nybagte familier 
i kommunen. Det kunne foregå sammen med sundhedsplejer-
sken og en tolk. På den måde når man børnene tidligt og når  
ud til alle.

”Meningen var vi skulle formidle 
til forældre med anden etnisk bag-
grund end dansk, hvordan de bedst 

stimulerer deres barn. Men reelt 
prøver jeg at lære børnene dansk 

gennem leg i vuggestuen.

Rita, 63 år
S P R O G A M B A S S A D Ø R E R

Forældre i
vuggestueVugge-

stuebørn
GenboNybagte

forældre

AMBASSADØR

# Brænder for at videregive et vigtigt
 budskab til sine omgivelser

# Motiveres af ekspertviden om sprog 
 og at kunne overlevere vigtig viden 
 som gør en forskel i menneskers liv

# Vil gerne fremstå professionel og 
 mødes som en professionel

# Har behov for tydelige og 
 formelle rammer

# Nem at engagere som frivillig og 
 når bredt ud til folk

MIN LOKALE TILKNYTNING

•  Bor i Humlebæk og har ikke tidligere haft  
en tilknytning til Nivå

• Nivå Nu skabt adgang til forældre og børn  
i lokalområdet

K O N T A K T F L A D E
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Fidan bor med sine forældre, lillesøster og storebror i et 
rækkehus i Humlebæk. Familien flygtede fra krigen i Syrien 
og kom til Danmark for 2 år siden. Fidan går på sprogskole 
og venter på svar på sin eksamen i Trin 2. Om aftenen går 
hun på VUC. Hun vil gerne fortsætte med at uddanne sig og 
på længere sigt vil hun gerne være sygeplejerske, da hun 
kan lide kombinationen af medicin og mennesker. 
Fidan er glad for at være i Danmark og hendes drøm er at 
blive god til det danske sprog og ”være ligesom danskerne 
og betale skat”. Fidan har mistet forbindelsen til de fleste 
syriske venner og har endnu ingen danske venner, men har 
fået et par udenlandske veninder. Hver mandag tager hun 
og familien til Frivilligcentret i Humlebæk, hvor de deltager 
i aktiviteter, lektiehjælp, fællesspisning og samvær. Det er 
meget vigtigt for Fidan og familien at blande sig med dan-
skere, så både danskere og udlændinge lærer af hinanden. 

NY VIDEN. En veninde på sprogskolen fortalte om uddannelsen 
til sprogambassadør og Fidan tog med. På det tidspunkt gik hun 
ikke på VUC og havde derfor tid til at tage uddannelsen. Fidan 
syntes hun lærte meget nyt og selvom hun ikke selv har børn, 
fik hun nyttig viden. Blandt andet lærte hun hvordan man bedst 
kommunikerer med børn, hvornår børn har nemmest ved at lære 
et sprog og hvordan man skal undgå at tale ukorrekt sprog til 
børn. Fidan var glad og stolt over at stå med beviset i hånden. 
Hun ville gerne have deltaget i de efterfølgende møder med de 
andre sprogambassdører, men møderne er foregået samtidig 
med undervisning på sprogskolen. 

LILLESØSTER SOM PRØVEKANIN. Fidan prøver sin nye viden af 
på lillesøsteren Rawan på 4 år. Som noget nyt er Fidan begyndt 
at låne billedbøger på biblioteket i Humlebæk, som hun gerne 
vil læse med Rawan. Normalt låner hun kun bøger til sig selv på 
dansk, men hun vil gerne prøve de ting af, som hun har lært på 
uddannelsen. Det er kun lykkedes at læse med Rawan en enkelt 
gang. Hun vil hellere lege og gider ofte ikke læse bøger. Den ene 
gang de læste sammen, blev hun flere gange rettet af Rawan, 
hvis hun sagde et ord forkert på dansk. Fidan har ikke givet op 
endnu. 

ROS OG GODE RÅD TIL VENINDERNE. Efter Fidan har taget 
uddannelsen spørger hun indimellem sine veninder hvordan de 
håndterer deres børn, f.eks. hvis et barn plager. Så lytter hun og 

forklarer, at man som mor ikke skal sige, at man ikke har råd, 
men hellere sige til barnet, at det skal vente til sin fødselsdag 
eller til det har gjort det godt i skolen. Fidan fortæller i den 
forbindelse ikke, at hun er sprogambassadør og at hun har lært 
det på uddannelsen, men siger i stedet ”Jeg har hørt, at man 
skal …”. Indimellem roser hun også veninderne for det, de gør i 
forhold til deres barn. 

USIKKERHED. Fidan har fortalt sin mor om de ting, hun har lært 
på uddannelsen. Udover veninderne har hun ikke rigtig tænkt på 
at fortælle om at være sprogambassadør eller formidle budskab-
erne videre. Hun formoder, at det er almindelig gængs viden hos 
danskerne og at de fleste ved mere end hun selv gør. Samtidig 
oplever hun, at sproget er en barriere og hun er bange for ikke 
at blive forstået. Hvis hun var sammen med andre sprogambas- 
sadører i en gruppe, ville hun være mindre usikker og kunne godt 
finde på at fortælle om at være sprogambassadør, f.eks. på 
sprogskolen. Fidan syntes, at projektet er vigtigt at udbrede og 
godt for samfundet, fordi mennesker lærer at tale sammen på 
en ordentlig måde. 

MERE UDDANNELSE. Fidan kunne godt tænke sig et nyt kursus 
som omhandlede kropssprog, mimik etc. Hun vil også gerne blive 
god til engelsk og ønsker, at der kommer et gratis engelskkursus.

”Hvad skal man 
starte med at sige? Måske 

ved folk det allerede? Bliver 
det forstået rigtigt, det jeg 

mener?

Fidan, 19 år
S P R O G G R U P P E N

LillesøsterVeninder

Mor

AMBASSADØR

# Sulten efter ny viden

# I højere grad modtager end afsender 

# Spinkelt netværk af tætte relationer

# Ønkse om og vilje til at skabe nye 
 venskaber og udvide sit netværk

# Engageret og vedholdende

# Begrænset af et lille netværk, men
 potentiale for at nå bredt ud

MIN LOKALE TILKNYTNING

•  Humlebæk er lokalområdet. Har kun været i  
Nivå i forbindelse med uddannelsen

• Spinkelt netværk, som består af den nære  
familie, naboer og et par veninder fra sprog- 
skolen og frivilligcentret

• Engagerer sig i aktiviteter hvor man møder  
mennesker og lærer dansk

• Stort ønske om at opbygge sit eget netværk

K O N T A K T F L A D E
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Nilifur bor med sin mand og fire børn på 1-15 år. Nilifur blev 
familiesammenført med sin mand i 2001, hvor hun kom til 
Danmark fra Tyrkiet. Nilifurs børn taler alle dansk, tyrkisk 
og kurdisk, men selv taler hun kun en smule dansk. Hun 
har gået til danskundervisning på biblioteket, men har ikke 
bestået den mundtlige eksamen trin 1 og har ikke mere ret 
til undervisning i dansk.
Nilifur er i praktik i køkkenet i en vuggestue og hun håber, 
at praktikken kan føre til en fastansættelse. Hun skal til at 
tage køkkenbevis og det kan måske bane vej for en ansæt- 
telse. Udover arbejde har Nilifur travlt med hjemmet og fire 
børn, og hun har sjældent tid til sig selv. Tid til sig selv er 
når hun besøger en veninde eller ser tv om aftenen, lige-
som sprogambassadøruddannelsen har været tid til sig selv. 

FREMTIDSSIKRING FOR BØRN. Nilifur hørte om projektet  
gennem Nivå Nu. Hendes interesse for at være sprogambas-
sadør blev fanget, fordi projektet handlede om tosprogethed 
og børn. Hun synes, det er vigtigt at hjælpe sine børn til at få 
et godt sprog nu og for deres fremtid. Hun vil gerne have, at 
hendes børn bedre kan kommunikere med familie i Tyrkiet og 
når de rejser ud i verden.

REKRUTTERING I EGET NETVÆRK. Efter den første gang på 
uddannelsen, fortalte Nilifur om den til sin nabo, der også har 
små børn, og naboen kom derefter med. Nilifur forklarede, at 
uddannelsen kunne lære dem om sprog og at det ville være godt 
for børnenes fremtid. Nilifur opfordrede også en veninde med 
et barn på 3 år til at deltage, men veninden ønskede ikke at 
komme med, da hun har svært ved at koncentrere sig. 

NY VIDEN. Nilifur var glad for uddannelsen, selvom hun kun 
deltog 3 gange. Hun har lært noget, som hun ikke vidste i for-
vejen, f.eks. hvordan man kan udvikle børn og hvordan man skal 
være forælder for dem. Før hun tog uddannelsen snakkede hun 
sjældent med andres børn og viste ingen interesse for dem. Nu 
kan hun finde på at vise ting og fortælle imens. 

VEJLEDNINGEN VIGTIG. For Nilifur har vejledningen større 
betydning end sprogambassadørbeviset. Indmellem finder hun 
den frem og kigger i den på både dansk og tyrkisk. Så bliver hun 
glad, tænker tilbage på uddannelsen og bruger budskaberne i 
vejledningen på sin yngste datter. F.eks. er hun begyndt at be-
nævne den ting, hun rækker til datteren. Det har hun ikke gjort 
med de andre af hendes børn, da de var på samme alder.

INGEN VIDEREFORMIDLING. På kurset blev Nilifur veninde med 
en tyrkisktalende kvinde fra Bulgarien. Kvinden har selv to små 
sønner. Efter kurset mødes de ofte i vuggestuen, børnehaven og 
på gaden, men de taler aldrig om uddannelsen og det, de har lært.
Nilifur har ligeledes ikke fortalt, at hun er sprogambassadør til 
sine kolleger i vuggestuen. Det har hun ikke fundet en grund til 
at gøre.

UDELUKKENDE EN UDDANNELSE. Nilifur var meget glad og 
stolt over at få sprgambassadørbeviset efter uddannelsen. For 
Nilifur var projektet slut med uddannelsen og translokationen. 
Hun vidste ikke, at der blev afholdt møder med de andre sprog- 
ambassadører efterfølgende. Hun kunne godt have tænkt sig at 
deltage og tale med de andre om, det de lærte på uddannelsen. 
Nilifur var heller ikke klar over, at biblioteket havde noget med 
projektet at gøre.

”Det er vigtigt at lære 
vores børn at tale modersmål 

hjemme og dansk ude. Det 
gælder deres fremtid.

Nilifur, 38 år
S P R O G G R U P P E N

NaboVeninde
Yngste
datter

AMBASSADØR

# Sulten efter ny viden

# I højere grad modtager end afsender 

# Spinkelt netværk af tætte relationer

# Ønske om og vilje til at skabe nye  
venskaber og udvide sit netværk

# Stærk tilknytning til lokalområdet 

# Engageret og vedholdende

# Begrænset af et lille netværk  
og sproglig barriere

MIN LOKALE TILKNYTNING

•  Tidligere mindst to gange om ugen i Nivå
 Nu, primært for danskundervisning. Kommer 
 sjældent forbi på grund af arbejde

• Har boet det samme sted siden hun kom 
 til Danmark: ”Det føles som en landsby i 
 Tyrkiet, ikke som i Danmark”

• Familien og det nære har stor betydning

• Oplevelse af at begrænset danskkundskab 
 er en forhindring for nye venskaber

K O N T A K T F L A D E
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Siham er hjemmegående alenemor til fem børn i aldrene 
0 til 13 år. Hun kom til Danmark fra Libanon som 1-årig og 
har en stor del af sin familie blandt andet i Nivå. Siham fik 
tildelt førtidspension i 2011. 
Sihams hverdag går med indkøb, madlavning, forældremøder 
og børnepasning. Derudover har hun regelmæssige person-
lige samtaler med en medarbejder i Nivå Nu, som hun har 
stor glæde af, ligesom hun får hjælp og støtte til familien  
fra kommunen. 

MODERSMÅL VIGTIGT. Siham fik kendskab til projektet, da hun 
fandt en flyer i sin postkasse. Flyeren vækkede hendes nysger-
righed og hun tænkte, at projektet lige var noget for hende. Hun 
kontaktede Nivå Nu og meldte sig på uddannelsen. Siham ville 
gerne tage uddannelsen, primært fordi hendes 10-årige søn kun 
taler dansk og ikke arabisk, mens de andre børn er tosprogede. 
 For Siham er det vigtigt, at alle hendes børn kan tale med fami-
lie i hjemlandet.

NY VIDEN. Siham har fået utrolig meget ud af uddannelsen og 
hun har taget den to gange, både med arabisk og med tyrkisk 
tolk. Der var mange ting hun ikke vidste i forvejen og hun har 
suget den nye viden til sig. F.eks. kom det bag på Siham, at man 
som forælder skal tale sit modersmål med barnet. Siham har al-
tid talt dansk med sine børn, fordi hun troede, at det var rigtigst 
at gøre. Siham er overrasket over, at hun har lært så meget, når 
nu hun er mor til fem børn. Snak med dit barn, hav øjenkontakt, 
brug de rigtige ord fremfor babyord og sæt ord på handling er 
noget af det, som Siham har taget med sig fra uddannelsen.

NYE VANER. Siham kan mærke en forskel på børnene efter hun 
har ændret sig som mor og i sin måde at være sammen med 
børnene på. Særligt hendes yngste søn Mohamed smiler mere 
efter hun involverer ham i, hvad hun gør: ved bleskift, når han 
skal have mad og puttes. Som familie er de begyndt at spise 
sammen ved spisebordet fremfor spredt i stuen og køkkenet, og 
Siham lægger mobilen væk, når børnene er vågne og i weeken-
den. Tidligere havde hun altid havde mobilen fremme og hendes 
ene søn gav udtryk for, at det var ”stressende”. De to små børn 
på 2 og 3 år har ikke længere behov for talepædagog og det er 
sket efter Siham er begyndt at forklare, hvad hun gør. Hvor hun 
tidligere sagde ”kom!” og tog børnene ud på badeværelset og 
børstede tænder, siger hun nu i stedet ”kom, nu skal vi børste 
tænder”, så børnene bliver inddraget i højere grad. 

NY BIBLIOTEKSBRUGER. Før Siham tog uddannelsen som 
sprogambassadør lånte hun sjældent bøger på biblioteket og 
biblioteket havde ingen større betydning i hendes liv og hver-
dag. Siden hun blev sprogambassadør tager hun hver lørdag på 
biblioteket med de mindste børn, hvor de læser og låner bøger 
med hjem. 

VIGTIGT FOR ALLE KVINDER. Da Siham havde været til den 
første undervisningsgang, var hun så begejstret, at hun fortalte 
”alle kvinder i Nivå” om projektet. Hun ringede rundt og opfor-
drede dem til at deltage. Hun fik et par stykker med på holdet. 

Efter translokationen viste hun beviset til sine børn og hun har 
med stolthed fortalt om de ting, hun har lært til sin mor. Der-
udover har Siham delt sin begejstring for uddannelsen med sin 
nabo med børnebørn i håb om, at naboen vil fortælle det videre 
i sit netværk, som Siham forestiller sig har et større netværk end 
hun selv har. 

MERE UDDANNELSE. Siham vil tage uddannelsen igen, hvis den 
bliver udbudt. Personligt har hun fået så meget ud af det og hun 
ønsker, at andre kommuner vil tilbyde den samme uddannelse 
til kvinder. Som Siham udtrykker det: ”Det ville være rigtig godt, 
hvis det bliver bredt ud i andre kommuner, fordi der er så mange, 
der ikke taler med sine børn”

”Uddannelsen er for 
mig og mine børn. 

Det er det vigtigste.”

Siham, 33 år
S P R O G G R U P P E N

Mor

Mødre-
gruppe

Nabo med
børnebørn

Tyrkiske
kvinder

Arabiske
kvinder

Egne børn

AMBASSADØR

#  Sulten efter ny viden

#  I højere grad modtager end afsender 

#  Engageret og vedholdende

#  Stærk tilknytning til sit lokalområde 

#  Aktiv i sit netværk og potentiale for 
 at skabe forandring i sine omgivelser

MIN LOKALE TILKNYTNING

• Kommet i Nivå Nu i flere år

• Deltaget i mange aktiviteter både alene og med sine 
børn, bl.a. Sundhedscafé, babyrytmik og madkassen. 
De to ældste børn kommer selv i Nivå Nu en gang om 
ugen, hvor de deltager i sociale aktiviteter med andre 
børn og unge fra lokalområdet.

• Mange familiemedlemmer i Nivå

• Stort netværk af arabiske og tyrkiske 
 kvinder i området

K O N T A K T F L A D E
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Reem er fraskilt og bor i et rækkehus i Nivå med sine tre 
store drenge. Hun kom til Danmark fra Syrien for 28 år siden 
og har boet i rækkehuset næsten siden da. Reem har få 
familiemedlemmer i Danmark og et stort netværk af syriske 
venner i blandt andet Holland, Tyskland og Sverige. 
Reem er førtidspensionist og er oprindeligt uddannet 
skolelærer. Hun har undervist i arabisk både i Danmark og i 
Syrien. Hun er meget aktiv i den dansk-arabiske kvindefor-
ening, hvor hun er kassér og står for de fleste opgaver, der 
knytter sig til at drive en forening. Foreningen har 20-25 
medlemmer, de fleste er ældre kvinder med børnebørn. 
Reem bruger to dage om ugen i kvindeklubben. Derudover 
går hun i svømmehallen, læser engelsk på VUC og bruger 
meget af sin tid på at få familien til at fungere. 

UDDANNELSE FOR ARABISKE KVINDER. Reem hørte om pro-
jektet gennem Nivå Nu og eftersom hun altid deltager i projek-
terne, sagde hun ja til at blive sprogambassadør. Reem elsker at 
tage kurser, hvis de er spændende og hun kan lære noget nyt. 
Uddannelsen til sprogambassadør fængede hende imidlertid 
mere end normalt. Dels fordi det foregik med arabisk tolk, dels 
fordi der er mange nyankomne udenlandske kvinder i området, 
som derfor havde mulighed for at deltage. 

TABT SPROG. Selve uddannelse synes Reem var rigtig god og 
spændende. Hun mener også, at den er nødvendig, fordi mange 
børn som er opvokset i arabiske familier i Danmark er ved at 
miste deres modersmål. Reem er ked af, at en sådan uddannelse 
ikke fandtes dengang, hun kom til Danmark, fordi sproget går 
”tabt” for de generationer, der er fulgt efter hende. Reem for-
tæller, at næsten alle udlændinge dengang troede, at de primært 
skulle tale dansk med deres børn og derfor er sproget gradvist 
forsvundet efter et par generationer. Hun kender mange kvinder, 
hvis børnebørn ikke kan arabisk. Som skolelærer har Reem altid 
vidst, hvor vigtigt det er at fastholde og viderebringe sit moders-
mål og det bekræftede uddannelsen til sprogambassadør. 

KULTURFORSKEL. For Reem er uddannelsen også vigtig for 
arabiske familier, fordi de ofte vælger ”den nemme måde” i 
forhold børnene. Det kommer blandt andet til udtryk i måden at 
kommunikere med sit barn, ikke sætte ord på handlinger og en 

spredt opmærksomhed. Reems oplevelse er, at danske familier 
altid tænker på barnet først, mens arabiske familier slet ikke 
giver samme opmærksomhed til barnet.

REKRUTTERING I EGET NETVÆRK. Reem har forsøgt at rekrut-
tere arabiske kvinder, både mødre og bedstemødre, til uddan-
nelsen. Efter den første undervisningsgang opfordrede hun 
kvinder fra kvindeklubben til at deltage. Hun fik 7-8 kvinder med 
på uddannelsen, men flere faldt fra undervejs. Ifølge Reem har 
mange af kvinderne vanskeligt ved at koncentrere sig og mistede 
interessen. Reem har også opfordret mange kvinder uden for 
klubben til at tage uddannelsen, hvis den bliver udbudt igen.

FORMIDLING I TRYGGE RAMMER. Reem har formidlet de gode 
budskaber videre i sit personlige netværk. Hun har ikke lyst tll  
at opsøge og viderebringe budskaber, hvis det skal foregå i mere 
formelle rammer. Reem har f.eks. ikke lyst til at deltage som 
sprogambassadør til Sundhedscaféen eller i en mødregruppe 
uden først at være inviteret. De har deres eget program og det 
har hun ikke lyst til at bryde ind i. Hun foretrækker at viderefor-
midle sin viden og budskaberne til folk hun kender i forvejen, på
hendes eget sprog og i velkendte og trygge rammer som f.eks. 
i kvindeklubben.

GENTAG SUCCESSEN. Reem kunne godt tænke sig at være med 
til at arrangere den samme uddannelse flere gange på arabisk 
for nybagte mødre. Det er noget alle kan bruge hver dag i deres 
liv og det er vigtigt at de ved, at de skal tale sit eget oprindelige 
modersmål.

”Jeg er ikke selv opsøgende, 
men hvis situationen  

opstår et sted, så kan jeg  
godt fortælle. Jeg tænker 
ikke, at det er op til mig.  

Jeg skal inviteres eller det 
skal være i kvindeklubben.”

Reem, 52 år
S P R O G A M B A S S A D Ø R
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lokalområdetDansk-arabisk
kvindeforening

Egne 
børn

AMBASSADØR

# Spreder, formidler og udveksler  
viden i sit personlige netværk

# Motiveres af at lære fra sig, påvirke  
folk og taler for en større sag

# Foretrækker uformel og personlig 
 formidling 

# Engagerer sig i interessefællesskaber, 
 går forrest og kan skabe stor forandring 
 inden for sin gruppe

MIN LOKALE TILKNYTNING

• Tæt tilknytning til Nivå Nu gennem flere år

• Nært samarbejde mellem kvindeforeningen  
og Nivå Nu

• Deltager i stort set alle projekter om blandt andet 
sundhed og sprog

• Stort netværk og kontaktflade med primært arabiske 
kvinder fra kvindeforeningen og lokalområdet

K O N T A K T F L A D E
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Tezcan er 43 år og har tre børn på 10, 15 og 19 år. Hun kom 
til Danmark fra Tyrkiet som 14-årig. Dengang startede hun 
i en modtagerklasse med andre tyrkere, men insisterede 
på også at være i en almindelig klasse, fordi hun ”brændte” 
efter at lære dansk. Derhjemme sad hun og søsteren og så 
tv med en danskordbog. Tezcan er uddannet kontorassistent 
og arbejder som deltidstolk. Hun har tidligere været i eks-
peditionen på bibliotekerne i Humlebæk og Fredensborg og 
arbejdet som pædagogmedhjælper.
Tezcan er en engageret og travl kvinde. Hun er 2. forkvinde 
i den tyrkiske kvindeklub og deltager i en kvindegruppe, 
som modtager islamisk undervisning. Derudover laver hun 
tolkearbejde, er kontaktforælder, med i en turgruppe og går 
til fitness og svømning. Tezcan trives med at være omgivet 
af mennesker, hun er en åben person og elsker at kommuni-
kere med folk.

PROJEKT OM TOSPROGETHED. Tezcan hørte om sprogambas-
sadørprojektet gennem Nivå Nu. Selvom hun ikke selv har små 
børn længere, ville hun gerne hjælpe og mente hun ville kunne 
bidrage i kraft af sine egne erfaringer med børn og tosproget-
hed: ”Når man har opdraget tre børn, så har man gået i skole”. 
Tezcan fortalte om uddannelsen til kvinderne i kvindeklubben, 
men indså at de tyrkiske kvinder har svært ved at forstå begre-
bet ‘sprogambassadør’ og idéen bag. I stedet forklarede hun, at 
det er et ”sprogkursus”og et ”projekt om tosprogethed”, hvilket 
har gjort det forståeligt for kvinderne og dermed nemmere for 
Tezcan at rekruttere til uddannelsen. De fleste af kvinderne i 
klubben er uden små børn, så hun har appelleret til bedste- 
mødrene i stedet. I bund og grund oplever Tezcan også selv,  
at hun først nu begynder at forstå selve projektet. 

TYNGDE BAG ORDENE. Tezcan lærte ikke noget nyt på uddan-
nelsen og den havde ikke hendes store interesse, fordi hendes 
børn er store. Hun oplever dog, at blive mødt med en anden 
respekt som uddannet sprogambassadør, når hun har uddannel-
sen at læne sig op ad og ikke blot taler ud fra egne personlige 
erfaringer. Hun er samtidig glad for at vigtigheden af at lære 
børn i tosprogede familier deres modersmål før et andetsprog 
blev bekræftet på uddannelsen. 

NEMT AT TAGE KONTAKT. Tezcan har fortalt om projektet og 
de gode budskaber fra uddannelsen vidt og bredt i sit nære 
netværk og blandt bekendte. Hun har både fortalt om selve 
uddannelsen, om at være sprogambassadør og givet budskaber-
ne videre til folk. En enkelt gang var hun til forældreeftermiddag 
i børneinstitutionen Påfuglen, hvor hun fik kontakt til mange 
forældre. Tezcan har været meget opsøgende og har ikke svært 
ved at tage kontakt til forældre hun ikke kender i Påfuglen eller 
på børnenes skole. Alligevel oplever hun, at det er nemmere at 
tage kontakt til folk i ”mit område, mit miljø, mit netværk”, da 
hun ellers kan føle sig som en ”sælger”. I modsætning til andre 
sprogambassadører er hun ikke bange for at fremstå bedrevi-
dende. 

TILPASSET SPROG. Tezcan er meget bevidst om, hvordan hun 
fortæller som sprogambassadør og formidler budskaberne. Hun 
er opmærksom på sit kropssprog, mimik, gestik og øjenkontakt, 

når hun henvender sig til forældre og hun forsøger at tilpasse 
sin kommunikation til modtageren. Tezcan oplever, at det er 
nemmere at skabe kontakt til og kommunikere med sin ”egen 
kulturelle gruppe”, fordi der er et fælles sprog og det derfor 
bliver bedre forstået. 

RETORISKE GREB. Tezcan har delt mange vejledninger med 
budskaberne ud, særligt i kvindeklubben, og hun benytter selv 
vejledningen og tegningerne til at tale ud fra. Tezcan bruger en 
teknik, hvor hun stiller spørgsmål til folk med henblik på at få 
dem til at reflektere over sin adfærd og derigennem forhåbentlig 
ændre den. Hun forklarer forældre, at det gælder børnenes 
fremtidige uddannelse og opstiller ofte skræmmebilleder af  
andre familier, hvor det er gået dårligt for børnene. Tezcan  
synes, det er nemt at fortælle, men svært at ”overbevise folk,  
så de forstår budskabet”.   

STØRRE BØRN SOM MÅLGRUPPE. Tezcan ser stadig sig selv 
som sprogambassadør selvom projektet slutter. I fremtiden 
kunne hun godt tænke sig at være sprogambassadør for børn 
i alderen 6-12 år. Her vil hun lære børn, at de også skal være 
sprogambassadører og være forbilleder for hinanden i måden  
at kommunikere på.

”Jeg har ikke brændt for at 
være sprogambassadør, men jeg 

vil gerne hjælpe.”

Tezcan, 43 år
S P R O G G R U P P E N

Mand 
og børn

Venindes
venner

Egne
forældres

venner

Forældre 
til børns 
venner

Forældre i
påfuglen

Naboer

Forældre
i søns

fodboldklub
Nære

veninder

MIN LOKALE TILKNYTNING

• Kontakt til Nivå Nu via den tyrkiske kvindeklub

• Deltager regelmæssigt i aktiviteter i Nivå Nu  
alene eller med sine døtre

• Når der sker noget i Nivå Nu, deler Tezcan  
det med sit eget netværk

• Brugte biblioteket da børnene var små,  
men kommer der sjældent nu

• Stort og solidt netværk af familie, venner  
og bekendte i lokalområdet

AMBASSADØR

# Spreder, formidler og udveksler viden 
 i sit netværk

#  Motiveres af at lære fra sig, påvirke  
folk og taler for en større sag

# Foretrækker uformel og personlig  
formidling

# Udvider og styrker sit netværk i kraft af 
åbenhed, udadvendthed og trang til at 
kommunikere med sin omverden

# Er bannerfører for sit lokalområde, går
 forrest og kan skabe stor forandring

K O N T A K T F L A D E



Sprogambassadører – nye veje for en tidlig indsats  I  19



10.03.2019 - Projektet gennem
føres m

ed tilskud fra U
dviklingspuljen for folkebiblioteker og pæ

dagogiske læ
ringscentre under Slots- og K

ulturstyrelsen.

Fredensborg Bibliotekerne
Jernbanegade 3
3480 Fredensborg

Telefon 72 56 22 00
bibliotekerne@fredensborg.dk
fredensborg.dk


