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er beregnet til at følge småbørns sprogudvikling (2-5 år).

Vejledningen er en hurtig indføring i Tras-skemaet. Den er skrevet til pædagoger, sundhedsplejersker og
andre som støtte til at komme godt i gang med Tras. Det er en god ide at have Tras-skemaet foran sig, når
man læser vejledningen. Det letter arbejdet, når man skal i gang med at udfylde et skema, at der er opnået

fortrolighed med skemaets opbygning.

Skemaet er beregnet til at følge og beskrive den sproglige udvikling, således at man kan få overblik over
barnets stærke og svage sider. På den måde kan man sikre sig, at man har gennemtænkt væsentlige trin i
sprogudviklingen hos alle småbørn. Hvis man er bekymret for et barns sprog, kan skemaet bruges til at

beskrive udviklingen. Tras-skemaet er et godt udgangspunkt for tværfagligt samarbejde med fx
talepædagogen eller psykologen.
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