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Främja språkutvecklingen
I det hälsofrämjande arbetet på barnavårdcentralen (BVC) ingår språkstimulans och information
om språkets betydelse för den sociala, kognitiva och emotionella utvecklingen.
Genom att uppmuntra föräldrarna till kommunikation med sitt barn genom bl. a. tal, sång,
tecken, lek och högläsning ökar förutsättningarna för både anknytningen och en god hälsa och
utveckling. Redan från 3 månaders ålder kan barn koppla ord till bild i enkla pekböcker. Se
Rikshandboken om Prevention: Språkutveckling.
Samarbete med biblioteket
Alla nyfödda, inflyttade och nyanlända barn ska genom sin BHV-sjuksköterska få ett gåvokort
från länsbiblioteket. Gåvokortet ges med fördel vid hembesöket till alla nyfödda (0-4 veckor).
Detta växlas in mot en av tre valbara böcker på valfritt bibliotek i länet. En av gåvoböckerna är
svensk-finsk för att väcka nyfikenhet på det finska språket i familjer där finska kanske inte talas
aktivt men där det finns en finsk anknytning. En annan gåvobok är bildrik och utan text, för att
uppmuntra föräldrar att berätta tillsammans med barnet på det egna modersmålet.
Glöm inte att skriva både barnets och vårdcentralens namn på gåvokortet.

Tillsammans med gåvokortet kan broschyren Ditt språk och din röst… delas ut. Broschyren finns
på 11 olika språk och är framtagen av Biblioteksutveckling Sörmland och Internationella
biblioteken Sverige. Se Insidan, under - Informationsmaterial.
Vid hembesöket när barnet är 8 månader, eller vid senare hälsosamtal kring språkutveckling, är
det lämpligt att fråga om föräldrarna har varit på biblioteket och hämtat ut sin bok.

Region Sörmland
Tel: 0155-24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 - 0032
SID 1(2)

Handläggare

Datum

Dokument

Nygren/Karlsson
Barnhälsovården Sörmland

2019-04-29

Regionalt tillägg
Främja språkutveckling

Biblioteken i Sörmland hjälper gärna till att informera
föräldragrupper om bland annat sagoberättandet och
läsningens betydelse för barnets språkutveckling. Detta kan
ske på biblioteken eller på BVC. Kontakta biblioteket för
samarbete.
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