Språkombud
- En språkstödjande funktion inom vård och omsorg

SPRÅKOMBUD
•

•

Har i uppdrag att stödja kollegor när det gäller språkutveckling. Det kan handla om allt ifrån att
hjälpa kollegor med frågor om vardaglig språkanvändning till att stödja dem som har ett annat
modersmål än svenska
Arbetar för att göra hela arbetsplatsen språkutvecklande. Hur uppdraget utformas diskuteras
med ansvarig chef.

•

Syftet med språkombudsrollen är att ge arbetsplatserna bättre förutsättningar att
arbeta språkutvecklande såväl på en organisatorisk som på en individuell nivå.

•

En fördel om blivande språkombud också har någon annan handledande eller
pedagogisk roll exempelvis dokumentationsstödjare, handledare eller
reflektionsledare.

•

https://www.vo-college.se/sprakombud

Så här ser utbildade språkombud på sin roll

Stöd till
chef och
personal

Göra
lathundar

Förbättra
arbetsmiljö

Stöd vid
dokumentation

Uppmuntra
till
delaktighet

Förklara rutiner till
vikarie/nyanställda
Medvetandegöra
hur man använder
språk på
arbetsplats
Stöd vid
telefonsamtal

Bidra till att
skapa
öppenhet till
språkfråga

Hjälpa till att
lösa språklig
missförstånd

Sammanfattning av tidsramar för Språkombudsutbildningen
4 heldagar under 4 månader – 1 dag per månad

1 till 2 dagar under fyra månaders period för att gå genom
webbutbilndingar samt vara aktiv i diskussioner i slutna Facebook grupper

Hemuppgifter från kursdagar utförs på ordinarie arbetstid

Förutsättningar för att delta i utbildningen och inneha rollen som
språkombud på arbetsplatsen är att:
• Vara väl förtrogen med arbetsplatsens verksamhetsområde.

• Ha vilja och mod att tala inför medarbetare, kollegor och chefer, till exempel på APT.
• Ha medarbetarnas förtroende på arbetsplatsen.
• Behärska svenska språket väl. Språkombuden kan ha svenska som modersmål eller som andraspråk.
• Ha intresse för samverkan kring kompetensutveckling och arbetsplatslärande.
• Vilja och möjlighet att delta i gruppdiskussioner på facebook. I utbildningen ingår som en obligatorisk
del att använda slutna facebookgrupper. Om man så önskar går det bra att skapa ett separa.
facebookkonto, enbart för utbildningen, för att undvika att det inkräktar i det privata flödet. Ett annat
syfte med grupperna är att deltagarna ska ha ett nätverk som finns kvar efter avslutad utbildning, för
utbyte av erfarenheter och reflektioner.
• Datorvana.

Om ni vill se en film (6,5 min) om språkombud på arbetsplatsen,
klicka på bilden nedan.

