
Junior sprogcamp



Primære målgruppe
• Sproginteresserede elever i 8.-9. klasse fra Roskilde og Lyngby-Taarbæk kommune

• De to kommuners fremmedsprogs-/skolekonsulenter

• Sproglærere i folkeskolerne

• Studerende (RUC, ABSALON, DTU)

• Gymnasieelever med interesse for sprog fra de to kommuner

• Hvis ledige pladser også 8./9.klasses elever fra Rudersdal, Gladsaxe, Gentofte og Lejre kommuner

Sekundære målgruppe



Rammerne for Junior sprogcampen
• Campen skal finde sted som et langt lørdagsarrangement én gang årligt (Datoen berammes i 

et samarbejde ml. ovenstående interessenter)

• Eleverne tilmelder sig efter sprog: tysk, fransk, spansk*, engelsk. 

• Som udgangspunkt max.  6 elever pr. sprog pr. skole.

• Campen består af en vifte af forskellige obligatoriske og valgfri workshops og konkurrencer.

• Der vil være tale om undervisere på gymnasialt niveau, men planlægningen vil ske i en 
dialog med udskolingslærere via sprogvejledernetværk mv. samt kommunernes 
pædagogiske afdelinger.

• Sprogelever fra de deltagende gymnasier fungerer som sprogassistenter, mentorer og 
sproglige rollemodeller. Lærer- og universitetsstuderende vil indgå som 
undervisningsassistenter.

• Der vil være præmier sponsoreret af forskellige interessenter.

• Campen slutter af med præsentationer af små lomme-kortfilm produceret af deltagerne. 
Campen tænkes på længere sigt finansieret (delvist) vha. deltagergebyrer. 



Planlægning og afvikling af 
Junior sprogcampen 2020

• Første Junior sprogcamp afholdes lørdag den 29. februar 2020 kl. 
10-17 på Virum Gymnasium

• Første planlægningsmøde blev afholdt den 29. august

• Folkeskolerne er blevet adviseret via mails og VG’s Læringscirkel 
med grundskoler i LTK

• Andet planlægningsmøde afholdes efter tilmeldingsfristens 
udløb 23/10

• De deltagende assistenter og mentorer indkaldes til briefing om 
selve afviklingen af arrangementet efter jul



Opsamling, videndeling og skalering

• Elevevaluering som afslutning på Junior sprogcampen

• Evaluering af første sprogcamp af øvrige deltagere 

• Opsamling i projektgruppen

• Udformning af drejebog/idékatalog, der umiddelbart kan finde 
anvendelse på andre skoler/i andre kommuner. Dette vil desuden 
kunne danne byggesten til en sprogstrategi i kommunerne.

• Lomme-kortfilmene fra de afviklede Junior sprogcamps vil kunne 
anvendes lokalt ifm. Åbent Hus og inden studieretningsvalg til at øge 
interessen for sprog blandt andre elever.



Hvorfor Junior sprogcamp?
• Formålet er at vække/fastholde interessen for sprog hos sprogligt 

interesserede og talentfulde grundskoleelever

• Vise dem betydningen af at kunne sprog, og give dem en oplevelse af, at 
det er sjovt og lettere, end de måske tror

• Endelig vil vi vise dem noget af alt det, vi laver i sprogfagene på gymnasiet

• Gymnasieelever vil fungere som sprogassistenter og motiverende 
rollemodeller  

• Inspirere sproglærere i folkeskolen til at booste sprogfagene

• Styrke det vertikale samarbejde og fødekæden fra grundskolen til de 
videregående uddannelser



Tak til NCFF for støtte 


