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AT LÆSE FOR AT LÆRE… 
Dit barn får mange nye fag, der stiller nye udfor-
dringer til læsningen. Nu er der fokus på læsning 

som kilde til viden.

Sprogfolder    3.-6. klasse
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Dit barn starter nu på mellemtrinnet og er måske stadig tilmeldt heldagssko-
len eller Børne- og Ungdomshuset om eftermiddagen. Dit barn bliver mere 
selvstændigt, og din støtte og opbakning i forhold til sprog og kultur har 
stadig en stor betydning for dit barns trivsel, læring og dannelse. 

Skole-hjem-samarbejde på dansk

Kommunikationen med dig som forælder foregår på dansk, og fra 3. klasse 
forventer vi, at du som forælder kan forstå dansk i skole-hjem-samarbejdet. 

Vores klare forventning til dig som forælder på mellemtrinnet er, at du selv 
indtager en aktiv rolle i at forstå kommunikationen på dansk, dvs. selv sør-
ger for muligheder for oversættelse og tolkeløsninger. Hvis der opstår særlige 
problemstillinger med dit barn, finder vi i samarbejde en løsning, hvor spro-
get ikke er en hindring for, at kommunikationen om barnet lykkes. 

KÆRE FORÆLDER PÅ MELLEMTRINNET
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Din støtte og opbakning 

Din støtte og opbakning har stadig stor betydning for dit barn. At du holder 
fast i din interesse for sprog og kultur – og at lære nye sprog – er vigtigt, 
fordi du 

 • i samarbejde med skolen støtter dit barns sproglige udvikling, da både 
dansk og tysk undervises på modersmålsniveau og engelsk bliver et nyt fag 

 • ved at forstå dansk og tysk nemmere kan spørge ind til og samtale med dit 
barn om, hvad der foregår i skolen og i undervisningen 

 • kan støtte dit barn med hjemmearbejde på de sprog, der undervises i. 

 
Du vil derfor opleve, at vi fortsat nysgerrigt spørger 
ind til, hvordan det går med det danske sprog og 
henviser til de forskellige sprogtilbud, mindretallet 
byder på. 

Sprogtilbud 

Er du i gang med at lære dansk eller vil blive endnu 
bedre til dansk, er der tilbud om forskellige dansk-
kurser på: www.daenischkurse.de/da. 

På Skoleforeningens hjemmeside  
www.skoleforeningen.org kan du finde forskellige 
tilbud, der styrker sproget og kontakten til Dan-
mark, fx elevudveksling m.m. 

Spørg os endelig, hvis der er noget, som du gerne vil 
have uddybet.
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Det er vigtigt, at dit 
barn holder fast i eller 
får gode læsevaner. Den 
daglige læsetræning 
er stadig meget vigtig, 
da teksterne bliver 
længere og sværere på 
mellemtrinnet. 

Undersøgelser viser, at 
børns læsekompetence 
styrkes med 20 min. 
daglig fritidslæsning. 
Prøv at få dit barn til 
at opleve læselyst, så 
barnet efterhånden 
selv opsøger de gode  
læseoplevelser. 

STYRK LÆSELYSTEN OG DE GODE LÆSEVANER

Hvad du kan gøre som forældre 
• Gør læsningen til en fælles aktivitet – lav fx 
oplæsninger med søskende efter aftensmaden 

• Hjælp dit barn med at finde tid og rum til den 
daglige læsning – for eksempel kan I lave aftale 
om at læse på et bestemt tidspunkt hver dag og 
gøre det lidt hyggeligt

• Søg viden om dit barns interesser, fx på bibliote-
ket, og læs sammen. 

4



I kan fx: 

Kigge på overskrifter, illustrationer og grafer og gætte, hvad 
teksten handler om.

Tale om teksten og bruge den digitale ordbog* til de ord, I ikke 
kender. Tale om ord og vendinger på både dansk og på jeres 
andre sprog, for så styrker du dit barns sproglige bevidsthed.

Hjælpe hinanden med at genfortælle teksten og lade dit barn 
fortælle, hvad barnet tænker om teksten.

STØT DIT BARN I LÆSESITUATIONEN  

Brug læsestrategier

For at styrke forståelsen af tekster 
er det godt at kunne bruge forskelli-
ge læsestrategier. 

Det lærer dit barn om i skolen, men 
er også noget, som I kan bruge, når I 
læser sammen: 

*: alle elever i Skoleforeningen har adgang til en pakke digitale ordbøger gratis til brug i skolen  
og fritiden. Få flere informationer på dit barns skole.

2.-4. klasse

Dansk Skoleforening

for Sydslesvig e.V.

Sprog &
LÆSNING

strategier
Læ se

navn: 

5.-6. KLASSE

STRATEGIER
LÆ SE

Navn: READING TECHNIQUES • LÆSETEKNIKKER • LESETECHNIKEN • READING TECHNIQUES • LÆSE

Dansk Skoleforeningfor Sydslesvig e.V.

Sprog &
LÆSNING

FØR

UNDER

EFTER
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At skrive er en vigtig vej til god læseudvikling, da læsning og skrivning  
understøtter hinanden. 

SKRIVNING OG STAVNING

Sådan kan du støtte 
dit barn i  
skrivesituationen 

Som forældre kan man, hvis barnet øn-
sker det i skriveprocessen, støtte ved at 

• skabe rum for koncentration

• vise interesse for opgaven og læse 
opgavestillingen igennem sammen

• give dit barn opmuntring og ros, 
mens det er i gang med at skrive 

• lade dit barn skrive på computer, da 
det giver god mulighed for at ændre 
og rette undervejs

• samtale om indholdet i dit barns 
egen tekst, og dernæst opfordre bar-
net til at gennemlæse og rette fejl ud 
fra, hvad barnet har lært. 

Prøv at læse 
det højt, du har 

skrevet
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LÆSE- OG STAVEVANSKELIGHEDER

Har dit barn svært ved at læse og eller skrive? Heldigvis er der i dag meget 
hjælp at hente. Tal altid med dit barns lærere om det. Der kan være mange 
forskellige årsager til læse- og stavevanskeligheder. Skulle der fx være tale 
om ordblindhed, så kan man fra 4. klasse få lavet en ordblindetest via PPR. 
(Pædagogisk Psykologisk Rådgivning). 

Der findes i dag mange digitale hjælpemid-
ler inden for oplæsning,  
oversættelse, tale til tekst og ordforslag, 
som du kan hjælpe dit barn med  
at få i brug. (Spørg efter abonnement på dit 
barns skole). 

Du kan støtte dit 
barn ved at 

• hjælpe med oplæsningen 

• læse og bruge kompenserende  
it- oplæsningsstøtte

• hjælpe med at bruge og muligvis 
installere stave- og skrivestøtte-
programmer på pc, mobil, tablet 

• give plads og rum til daglig 
læsetræning

• lade dit barn lytte til bøger, fx via 
lydbøger eller anden oplæsning 

Se www.skoleforeningen.org/sprog 
for gode links og apps til læsning og  
skrivning på mellemtrinnet.
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