4. KLASSE

TIPS OG
TRICKS TIL
AT BLIVE EN

LÆSEGLAD
FAMILIE

#oplevlæseglæden

Det skal være hyggeligt
Læs fordi det er hyggeligt. Lav fx en
hyggekrog i stuen eller på værelset.

Vær sammen om læsning
Sid sammen og læs højt for hinanden
på skift eller sid med hver jeres bog.

Skab de gode rutiner

Find et pusterum i hverdagen, hvor I
kommer ned i gear i fx 20 minutter.

Vær en god rollemodel

Vær med til at skabe ro ved fx at lægge
mobilen væk eller find selv en bog frem.

Find inspiration til nye gode læseoplevelser i
nyhedsbrevet på AULA eller på vhbib.dk/born

4. KLASSE

NETVÆRK
FOR EN

LÆSEGLAD
FAMILIE
Læsevejleder

Hjælp til børn med læseudfordringer
It-understøttelse (CD-ord, AppWriter)
Introduktion til NOTA
Hjælp til gode læsestrategier

PLC-vejleder (skolebibliotekar)

Hjælp til at finde de rigtige bøger
Ny inspiration til lystlæsning
Lærer eleverne at søge i Cicero Surf
Introduktion til PLC (opstillinger, lixtal osv.)

Dansklærer

Kender elevernes interesser og læseniveau
Ved hvordan den enkelte elev motiveres
Kan iværksætte besøg på folkebiblioteket

Folkebibliotekar

Kan skaffe bøger hjem fra hele Danmark
Hjælp til lån af e-bøger og lydbøger
Inspiration og gode tips til læseoplevelser

5. KLASSE

TIPS OG
TRICKS TIL
AT BLIVE EN

LÆSEGLAD
FAMILIE

#oplevlæseglæden

Højtlæsning sammen

Det kan være sjovere at læse fx på skift,
så I sammen kan nyde fortællingerne.

Det skal ikke være svært

Motivationen falder, hvis sværhedsgraden
er for høj. Lystlæsning er ikke træning.

Vedholdenhed er vigtig

Det er typisk i 5. klasse at børnene har
sværest ved at bibeholde læseglæden.

Brug dit netværk

Hos lærere, folke- og skolebiblioteket kan
I få hjælp til, hvordan I støtter jeres barn
bedst muligt i at opleve læseglæden.

Find inspiration til nye gode læseoplevelser i
nyhedsbrevet på AULA eller på vhbib.dk/born

5. KLASSE

NETVÆRK
FOR EN

LÆSEGLAD
FAMILIE
Læsevejleder

Hjælp til børn med læseudfordringer
It-understøttelse (CD-ord, AppWriter)
Hjælp til gode læsestrategier
Viden om faglig læsning

PLC-vejleder (skolebibliotekar)
Hjælp til at finde de rigtige bøger
Ny inspiration til lystlæsning
Arrangerer forfatterbesøg og skaffer bøger

Dansklærer

Kender elevernes interesser og læseniveau
Ved hvordan den enkelte elev motiveres

Folkebibliotekar

Kan skaffe bøger hjem fra hele Danmark
Hjælp til lån af e-bøger og lydbøger
Inspiration og gode tips til læseoplevelser
Understøtter forfatterbesøget med læsequiz

6. KLASSE

TIPS OG
TRICKS TIL
AT BLIVE EN

LÆSEGLAD
FAMILIE

#oplevlæseglæden
Udforsk fagbøger

Mange børn synes ikke, fantasiuniverser
er spændende, men interesserer sig i
stedet for fx landbrug, hajer eller mad.

Læsning er mere end bøger
Der er masser af tekst og indlevelse i
fx computerspil, som kan udvikle en lyst
og nysgerrighed på at vide mere.

Læselyst er ikke lektier
Der er forskel på at være god til at
læse og at læse, fordi det er sjovt.

Find den rigtige bog

Det er ikke nødvendigvis det samme
der hitter, som da mor eller far var barn.
Få hjælp af skole- eller folkebiblioteket.

Find inspiration til nye gode læseoplevelser i
nyhedsbrevet på AULA eller på vhbib.dk/born

6. KLASSE

NETVÆRK
FOR EN

LÆSEGLAD
FAMILIE
Læsevejleder

Hjælp til børn med læseudfordringer
It-understøttelse (CD-ord, AppWriter)
Hjælp til gode læsestrategier
Viden om faglig læsning

PLC-vejleder (skolebibliotekar)
Hjælp til at finde de rigtige bøger
Ny inspiration til lystlæsning
Hjælp til at udvide søgemuligheder
Kan introducere booktalks

Dansklærer

Kender elevernes interesser og læseniveau
Ved hvordan den enkelte elev motiveres

Folkebibliotekar

Kan skaffe bøger hjem fra hele Danmark
Hjælp til lån af e-bøger og lydbøger
Inspiration og gode tips til læseoplevelser
Kan introducere booktalks

