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Kronprinsessen besøger en af de 500 børnehaver, der arbejder med LæseLeg
Den 26. november besøger H.K.H. Kronprinsessen som formand for Mary Fonden
Børnehuset Troldehøj i Helsingør. I Troldehøj arbejder personalet systematisk med
LæseLeg for at styrke den sproglige udvikling hos de børn, der har sproglige
vanskeligheder eller med andre ord ”et lille sprog”. Følgeforskning har nemlig vist, at
LæseLeg styrker børns kommunikative kompetencer og deres evne til at indgå i
fællesskabet. Mary Fonden står bag LæseLeg og fejrer med besøget, at LæseLeg på det
første år er nået ud i godt 500 børnehaver.
Den 26. november kl. 9.30-11.00 besøger Kronprinsessen Børnehuset Troldehøj, hvor
børnehavebørn og pædagoger vil demonstrere, hvordan de arbejder med Mary Fondens
projekt LæseLeg. Ud over Kronprinsessen deltager bl.a. social-, børne- og
integrationsminister Annette Vilhelmsen og Helsingørs borgmester Johannes HechtNielsen.
”Når børn ikke kan sætte ord på deres tanker og deres ønsker, så kan de have svært ved at
indgå i legen og i fællesskabet. Derfor er det så vigtigt, at vi støtter børnenes sproglige
udvikling. LæseLeg er godt for alle børn, men det er særlig gavnligt for børn med ”et lille
sprog”. Jeg glæder mig rigtig meget til at besøge Troldehøj og høre om deres erfaringer
med at arbejde målrettet med LæseLeg,” udtaler Kronprinsessen.
Det vurderes, at omtrent 15 % af alle treårige har brug for enten en fokuseret eller en
særlig indsats i forhold til deres sproglige udvikling. LæseLeg er et særligt gavnligt
redskab i forhold til gruppen af børn, der har brug for et sprogligt løft, men kan
anvendes i hele børnegruppen. LæseLeg er således målrettet alle børnehaver med særlig
vægt på de børnehaver, der har en stor andel af børn med sproglige udfordringer.
På bare et år er LæseLeg nået ud i 500 børnehaver, og en ny tilfredshedsundersøgelse
viser, at 99 % af de adspurgte pædagoger vil fortsætte deres arbejde med materialet, og
96 % vil anbefale det til andre.
LæseLeg er et pædagogisk redskab, som Mary Fonden – i samarbejde med eksperter på
området – har udviklet til brug i danske børnehaver. LæseLeg gør det let for pædagoger
at arbejde med dialogisk læsning, og følgeforskning har bl.a. vist, at LæseLeg forbedrer
børnenes kommunikative kompetencer signifikant, og at pædagoger vurderer, at det
forbedrer den sociale inklusion i institutionerne.
Mary Fondens overordnede mål er at bekæmpe social isolation ud fra grundtanken ”alle
har ret til at høre til”. LæseLeg udspringer af en opmærksomhed på, at mange børn har
så store sproglige vanskeligheder, at det kan hindre børnenes adgang til leg og
fællesskab.
For yderligere information, kontakt:
Kommunikationschef Heidi Krumhardt Mortensen, 30 25 30 53, hkm@maryfonden.dk
Kommunikationsmedarbejder Jeanette Grøn Nielsen, 30 28 68 74, jgn@maryfonden.dk
Udvalgte fotos fra arrangementet kan downloades gratis på
www.maryfonden.dk/da+/billedarkiv efter arrangementets afholdelse.

