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Se jeg kan bruge det rigtige skrivegreb 
Mor og far siger at jeg også 

skal bruge det hjemme. 

Kære underviser. 

Det at lære børn det rigtige skrivegreb, er en proces, der kræver at undervise-

ren ved, hvad der skal gøres. Derfor lader jeg ikke forældrene deltage i at lære 

børnene det rigtige skrivegreb.  

Når børnene kan bruge det rigtige skrivegreb og skal automatiserer det, vil jeg 

meget gerne have, at børnene, ud over at bruge det i skolen, også bliver støttet 

af forældrene, i at bruge det hjemme. 

Derfor sender jeg denne seddel med hjem, når forløbet om det rigtige skrive-

greb er ved at slutte. Det er min erfaring at forældrene herigennem finder ud af, 

hvad der er det rigtige skrivegreb, og at de bliver stolte over, at deres barn kan 

det, så de er mere motiverede til at bakke op om, at det bruges hjemme. 

God arbejdslyst med at lære børnene 

at bruge det rigtige skrivegreb. 

Med  de venligste hilsner 

Jens 



Materiale til ’klar til at knække læsekoden, 10 faglige forløb der får alle med. 
 Kapitel 10, ‘Forløbet om det rigtige skrivegreb’ 

www.jensmolzen.dk 
Illustrationer: Ivan Poulsen  

Kære forældre og ___________________________ 
 

Vi har nu trænet skrivegreb i klassen og vi vil gerne have at I sammen med jeres 
barn ser på, hvad jeres barn har lært.  
Det er en vigtig og god ting at lære at bruge det rigtige skrivegreb allerede i bør-
nehaveklassen, da det sikrer, at børnene bruger fingrene med størst bevægelse 
og flest sansemotoriske nervebaner, så de får de bedste forudsætninger for at læ-
re at skrive bogstaverne. 
Sæt krydser i nedenstående skema i en snak med jeres dejlige barn i en hyggelig 
situation. (I skemaet er ’du’ barnet)

 

 

  Ja Nej 

Har du fortalt om rigtigt skrivegreb hjemme?     

Ved du hvilke fingre du skal bruge?     

Ved du hvilken finger der er sofafingeren?     

Ved du hvorfor den finger hedder sofafingeren?     

Ved du hvilke fingre som er krudtfingrene?     

Ved du hvorfor de fingre hedder krudtfingre?     

Ved du hvilke fingre der er dovnefingrene?     

Ved du hvorfor de hedder dovnefingrene?     

Kan du vise, hvor slæden er?     

Kan du forklare, hvorfor den hedder slæden?     

Kan du lave børnehaveklassens hemmelige tegn.     

Ved du hvor den hånd du ikke skal bruge skal være?     

Ved du om dine fødder skal hænge frit eller hvile på noget?     

Kan du lave lansen?     

Prøv at skrive dit navn, bevæger dine fingre sig?     

  Aldrig Sjældent Noget Meget Altid 

Hvor tit bruger du nu det rigtige skrivegreb hjemme?           

(her skrive I jeres barns navn) 

Mange venlige hilsner 

———————————- 

Brug altid rigtigt skrive-

greb hjemme fra nu af 

Det er vigtigt at I husker mig på 

det, for så lærer jeg det hurtigere 

Denne seddel afleveres:  

___dag d. __/__ 


