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KÆRE FORÆLDER
Dit barn er nu på vej ind i en ny skolefase, nemlig udskolingen. Den unges
selvstændighed er nu i højsædet, og da dit barn sikkert selv sørger for at
komme i skole, vil din kontakt til skolen være via forældremøder eller samtaler og nu i højere grad over fx Forældre-Intra og telefon.
Skole-hjem-samarbejdet på dansk
Al kommunikation med jer i skole-hjem-samarbejdet vil være på dansk. Derfor forventes det fra 7. klasse, at du som forælder forstår og kan kommunikere på dansk. Det er selvfølgelig i orden, at du oversætter til tysk, hvis du har
en partner med til samtalen, som ikke forstår dansk. Hvis der opstår særlige
problemstillinger med dit barn, finder vi i samarbejde en løsning, hvor sproget ikke er en hindring for, at kommunikationen om barnet lykkes.
Din støtte og opbakning
Din støtte og opbakning har stadig
stor betydning for dit barns trivsel,
læring og dannelse.
At du viser interesse i sprog og kultur
- og at lære sprog - er vigtigt, fordi
• dit barn undervises på dansk og
tysk på modersmålsniveau, engelsk på fremmedsprogsniveau og
evt. andre fremmedsprog.
• du ved at forstå dansk nemmere
kan spørge ind til og samtale med
dit barn om, hvad der foregår i
skolen og i undervisningen.
• du kan støtte dit barn med hjemmearbejde på de sprog, der undervises i.
I denne sprogfolder kan du læse mere
om, hvordan du kan støtte dit barns
sproglige udvikling.
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Sprogtilbud
Er du i gang med at lære dansk eller vil blive endnu bedre til dansk, er der
tilbud om forskellige danskkurser på:
www.daenischkurse.de/da.
På Skoleforeningens hjemmeside www.skoleforeningen.org kan du finde
forskellige tilbud, der styrker sproget og kontakten til Danmark.
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STØT DIT BARNS SPROGKOMPETENCER
Dit barn er nu så langt i skoleforløbet, at bl.a. veludviklede læse- og skrivefærdigheder er en vigtig forudsætning for at få noget ud af stort set alle
skolens fag og efterfølgende ungdomsuddannelser og arbejdsliv.
Man har brug for at kunne læse og skrive
– og være bevidst om sprog – for at
• udforske verden, bl.a. hente nyttig viden og få gode
og interessante læseoplevelser
• kommunikere med andre, fx via tekster i forskellige medier.
Derfor er der i udskolingen bl.a. fokus på læsning og skrivning af mange forskellige teksttyper.

Sådan kan du
understøtte dit
barn
Vis interesse for det, dit barn
læser. En idé kunne være at
indføre en hyggelig daglig
fælles læsetid.
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20 MINUTTERS FRITIDSLÆSNING HVER DAG
Undersøgelser viser, at regelmæssig læsetræning hjemme styrker elevernes
læsekompetencer i alle fag i skolen. Til læsetræning i fritiden tæller alt med,
som man har lyst til at læse fx gysere, romaner, krimier og tegneserier til
fagbøger, magasiner, sportsbiografier og aviser.
Medierne kan variere fra de trykte bøger til e- og lydbøger på computer,
tablet og mobiltelefon.

BRUG DE DANSKE MEDIER
Motiver dit barn til
at læse og se daglige
nyheder på dr.dk, tv2
eller tilsvarende apps
eller hjemmesider.
Lån bøger, magasiner,
e- og lydbøger inden for et emne, der
interesserer jer. Bliv
inspireret og lån på
www.dcbib.dk,
www.ereolen.dk
eller
www.ereolengo.dk.
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LÆSE- OG STAVEVANSKELIGHEDER?
Er dit barn ordblind (anerkendt med LRS), eller har du en mistanke om det?
Tal altid med dit barns lærere om det. Måske skal der sættes ekstra ind med
støtte i en periode, og i sjældne tilfælde kan det dreje sig om, at man endnu
ikke har opdaget ordblindheden hos barnet.
Hvis dit barn har ordblindhed (LRS) eller andre læse- og stavevanskeligheder, så findes der heldigvis i dag digitale hjælpemidler inden for oplæsning,
oversættelse, tale til tekst og ordforslag, som du kan hjælpe dit barn med at
få i brug.
NOTA – lydbibliotek for ordblinde
Nota er et netbibliotek, der bl.a. laver
lyd- og e-bøger til ordblinde. Så kan
dit barn fx få en del af skolens fagbøger downloadet som lyd- eller e-bog.
Dit barn kan blive tilmeldt NOTA via
skolen.

Du kan støtte dit barn ved at
• hjælpe med at skabe rum for
koncentration
• hjælpe med at bruge og muligvis
installere stave- og skrivestøtteprogrammer på pc, mobil eller tablet
• sørge for, at dit barn får lytte-læst,
så barnet stadig får læseoplevelser
og styrket sit ordforråd, fx via
e- og lydbøger.
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REDSKABER TIL AT LÆRE SPROG
Brug ordbøger!
Ordbøger er vigtige, så dit barn kan finde
en forklaring på nye eller svære ord.
Der findes mange muligheder – fra ordbøger på mobiltelefon, tablet og computer til
papirudgaver.

Sådan kan du understøtte
dit barn
Giv dit barn mulighed for at bruge
de redskaber, der skal til for at
lære sig nye ord og vendinger.

Alle elever i Skoleforeningen har med deres Unilogin gratis adgang til en
pakke digitale ordbøger til brug i skolen og i fritiden.
Sprog og læsning gennem spil
Man kan også
lære sprog på en
sjov måde, fx ved
spil som Scrabble,
Tegn & Gæt, Trivial
Pursuit, Alias og at
gætte krydsord.
Mange unge har i
dag smartphones,
og som forælder
kan du hjælpe med
at finde sjove og
lærerige apps, som
fx Wordfeud på
dansk, engelsk og
tysk.
Det er spil, hvor
ordforrådet
udvides.
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