
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

Idéer fra workshops vedrørende READ Skole i 2016 & 2017 

 

Hvordan informeres forældrene? 

 Lave læsecafémøder for forældrene på de forskellige årgange.  

 Vælge fem punkter ud fra materialet, som præsenteres for forældre på et møde – evt. i 

forbindelse med udleveringen af taskerne. 

 Holde et fyraftensmøde for de involverede forældre. 

 Informere forældrene på intra. 

 

Hvordan informere kollegaer og afklare rollerne? 

 Ledelsen involveres og der informeres overordnet om READ-indsatsen på et 

personalemøde.  

 Hele temaet skal informeres - også pædagogen. 

 Vigtig med en tovholder. 

 Læsevejlederen informerer og uddeler mapperne mv. til lærerne. 

 

Udlevering af materialerne 

 Lave et kort informationsmøde for forældre – informere og udlevere materialer 

 Lave ’READ-galla’ eller ’læse-galla’ sammen med dansklæreren og PLC. 

 Information og udlevering af materialerne kunne være fælles for forældre og elever. For 

eksempel kl. 8-9 om morgen. Efter udlevering kunne forældrene få information imens 

børnene fik læst en historie højt.  

 Morgenkaffe eller eftermiddagskaffe for forældre og udlevering af tasker.  



 
 

 Hjemmebesøg. 

 Læsevejlederen/læringsvejlederen kommer ind i klasserne og deler materialet ud til 

børnene, laver en appetitvækker, præsentere læsekontrakten mv. Forældrene informeres 

om, at børnene får tasken med hjem via mail/intra.  

 Cafémøder, hvor forældrene inviteres ind til vejledning i anvendelsen af materialerne i 

tasken samtidig med at tasken udleveres. For eksempel hvordan læser man dialogisk? 

Hvordan støtter man sit barns læsning af svære ord? 

 

Løbende understøtte forældrenes læsning 

 Lave åbne læsecaféer for forældre. Invitere forældrene hen på skolen, hvor de kan se, 

hvordan læreren/læsevejlederen læser med et barn. 

 Lave mini-read-forløb på ca. en uges varighed og gentage READ-forløbet hver måned. 

 PLC understøtter med læsekasser, bøger fra fx samme serie eller niveau og anden 

opmærksomhed på projektet. 

 Synlighed omkring READ - hele indskolingen er med i READ! Fx en fælles læseorm på PLC. 

Plakater hænges op.  

 Samarbejde mellem dansklæreren, PLC og læsevejlederen (og sprogvejlederen).  

 ’Åben PLC’, hvor forældre kan få vejledning i forhold til deres barns læseudvikling, og hvilke 

bøger der er passende. 

 Opfordrer til anvendelsen af læsekontrakten.  

 Skrive løbende på intra: Hvordan går det med læsningen? Idéer til flere bøger.  

 

Hvilke udfordringer og løsninger kan der være? 

 Udfordring: Materialet til forældrene er omfangsrigt – bliver det læst. Løsning: Vise og 

forklare forældrene indholdet i materialet.  

 Udfordring: Den gruppe forældre, som ikke får læst med deres børn. Hvad kan man gøre 

for dem? Løsning: Læreren kan være undersøgende i forhold til, hvorfor forældrene ikke 

får læst sammen med barnet hjemme. Er forventningerne afstemt? Besøge familien og 

medbringe tasken. læreren/pædagogen sætter tid af til ekstra læsning med barnet i skolen.  

 Udfordring: De forældre, der ikke kan læse bøgerne pga. et andet sprog eller analfabeter. 

Løsning: Vise forældrene, at man også kan samtale om billederne i bogen. Hjælpe 

forældrene med at finde bøger på et andet sprog.  

 Udfordring: Hvis læreren på forhånd ved at bøgerne er for vanskelige for et barn. Løsning: 

Læringsvejlederen sammensætter en pakke bøger, der passer ti barnets niveau. Eller/og 

opfordrer barn og forældre til at læse/lytte bøger på superbog, læsløs og eReolenGo. 

 Udfordring:  

 Forældrene afleverer ikke taskerne igen. Løsning: Forældrene får en mail, hvis de ikke har 

afleveret tasken med bøger. 


