
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

Idéer fra workshops vedr. READ Dagtilbud 2016 & 2017 

 

Hvordan informeres forældrene? 

• Individuel vejledning til forældre: Invitere forældre og barn til et møde, hvor de bliver vejledt i, 

hvordan de konkret kan læse og samtale om bøger hjemme.  

• Individuel snak med de enkelte forældre for at motivere dem og få dem på banen.  

• Formidle til forældre, at det vigtigste er, at de viser interesse for samværet med barnet og 

inddrager barnet i læsningen – det skal være en god oplevelse for barnet.  

• Forældremøde med information om READ. 

• Cafemøde/fyraftensmøde for forældre, hvor man læser en bog højt og konkret vise, hvordan man 

kan inddrage barnet i læsningen og samtale om tekst og billeder. Desuden give eksempler på, 

hvordan forældre kan samtale om indholdet i bøgerne på andre tidspunkter, eller lave aktiviteter 

sammen med barnet med udgangspunkt i bøgerne. Fx kan forældre og barn lave et stamtræ, finde 

billeder med barnet, skrive navne på familiemedlemmer efter bogen ”Mit Stamtræ” er læst.  

• Synliggøre for forældre, hvad formålet med READ er ved at vise dem sprogvurderingen til 5-årige. 

• Anvende børneintra til løbende information om READ. 

• Bruge Børneintra til løbende information til forældre. 

• Uddele materialet på et forældremøde og eller i garderoben.  

• Vigtigt at få forældrene informeret grundigt - og evt. på flere sprog. Printe materialerne ud på 

forældrenes modersmål. 

 

Hvordan informeres kollegaer og afklares rollerne? 

• Al personale i børnehaven informeres om READ. 

• Den pædagogiske leder har ansvaret for, hvem der er tovholder for READ. 

• Der skal være en eller flere tovholder(e) i forhold til udlevering og indlevering af tasker samt til 

løbende understøttelse af indsatsen.  

• Anvende afkrydningsskema ved indlevering af tasker.  



 
 

• Alle kollegaer skal kende til indholdet i pjece og vejledning samt til bøgerne i tasken.  

• Forældre skal kunne få vejledning af personalet i forhold til, hvordan de kan læse og samtale om 

bøger, og hvor de kan finde flere bøger. 

 

Udlevering af materialerne 

• Taskerne uddeles på et forældremøde eller på et cafémøde. 

• Tovholderen sikre, at alle forældre får en READ-taske og ved, hvad de skal bruge den til.  

 

Løbende understøttelse af forældrenes læsning 

• Læse og samtale om bøgerne i børnehaven og arbejde med emnerne. Børnene bliver nysgerrige og 

vil herved få lyst til at læse hjemme.  

• Gøre READ (læsning og skrivning) synligt i institutionen. Her læser vi… Her arbejder vi med READ… 

• Huske forældrene på læsningen løbende fx på intra, forældresamtaler, i garderoben. 

• Opfordre forældre til at tage på biblioteket. 

• Læsehjørne i institutionen, så børnene bliver interesseret i bøger.  

• Udflugter til biblioteket. Finde bøger sammen med børnene på biblioteket. 

• Spørgsmål til et forældremøde kunne være: ”Hvordan kan I som forældre understøtte arbejdet 

med læsningen?” eller ”Hvordan kan vi samarbejde om styrkelse af barnets sprog?”.  

• Lave boganmeldelser med børnene. Hvad handler bogen om? Hvorfor kunne du godt lide den? 

Hvem har skrevet bogen?  

• Spørge løbende ind til, hvordan det går med READ-tasken. 

• Børnehaven kunne arbejde med ugens bog og opfordre forældre til at læse den samme bog 

hjemme.  

• Evt. lave et ”institutionsbibliotek”, hvor forældre kan låne bøger med hjem.  

• Anbefale specifikke bøger til forældrene.  

• Lave en bogudstilling med gode ideer til bøger. 

• Boganmeldelse på børneintra.  

• ’Månedens bog’ – enten som ophæng i institutionen eller på intra.  

 

Hvilke udfordringer og løsninger kan der være? 

• Udfordring: at forældrene ikke skal opleve, det som en løftet pegefinger. Løsning: Finde en balance 

i forhold til, hvor meget de enkelte forældre skal spørges ind til læsningen/READ.  

• Udfordring: Føler forældrene, at vi pådutter dem READ – går ind i deres fritid? Løsning: Informere 

forældrene om, at hensigten er at skabe et hyggeligt samvær og forbedre barnets sprog og 

forudsætninger for læsning fremadrettet.  

 


