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Kære underviser. 

Når børnene skal til at låne bøger på biblioteket og læse dem hjem-

me, får de de næste to sider med hjem sammen med bogen. 

Sedlen trykkes 2-sidet, så den grønne side til børnene er på den 

ene side og den røde til forældrene er på den anden side. 

Når børnene så ugen efter afleverer de bøger de har lånt, skal sed-

len ligge indstukket i bogen de har læst og skrevet om. 

Forældrene har skrevet, hvordan bogen var at læse og om de skal 

have en lettere, en lige så svær eller en sværere bog. Dette bruger 

jeg (sammen med mine egne observationer) til at vejlede børnene 

om den næste bog. 

Jeg gør det ved at de, før de låner, får at vide, om bogen skal være 

sværere, lige så svær eller lettere end den gamle. Når de har fundet 

en bog, kommer de op med den og den gamle og bogmærket, så 

kan jeg se om de har valgt rigtigt. 

Det har gjort det nemmere for mig at finde bøger i den rigtige 

sværhedsgrad  til børnene, når de låner bøger til at læse hjemme 

på biblioteket. 

Du kan jo gøre som du vil. Men sedlen er på de næste sider. 

Mange venlige hilsner 

Jens 
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Kære forældre 

Jeres barn har lånt en bog/bøger med hjem. Bogen/bøgerne skal barnet selv læse (evt. for en 

voksen. Gør det til en rigtig hyggelig stund, når barnet læser for jer og ros det. 

Nogle børn bruger meget energi på at læse, fordi det stadig er lidt svært. Så er det vigtigt, at I 

som de voksne sørger for, at barnet ikke læser for lang tid af gangen. Her kan det være langt 

bedre at læse flere gange i kort tid, i stedet for få gange i lang tid. 

Jeres barn må meget gerne læse samme bog flere gange, og meget gerne blive rost (man har 

mere lyst til det man har succes med og bliver dermed bedre til det). 

Hvis I vil hjælpe jeres barn på en rigtig god måde, så lad det læse dagligt. Hellere 10 min. hver 

dag, end en masse lige inden man skal aflevere bogen. 

Barnet skal skrive om bogen på bagsiden, her er det kun barnet der må skrive!! I må meget ger-

ne hjælpe jeres barn med at huske dem på, at de skal sige ordene langsomt, højt og tydeligt og 

lytte efter bogstavslydene, hvis der er ord de har svært ved. Har jeres barn lånt flere bøger, så 

skal det vælge en bog at lave boganmeldelse om. 

Øverst er der et felt, hvor I skal markere, hvordan bogen var for jeres barn og nogle linjer, hvor I 

kan give os en besked. Vi guider jeres barn, til at låne bøger der passer til dets læsefærdighed, 

og vi bruger absolut jeres tilbagemeldinger, når de skal låne den næste bog. 

Mange venlige hilsner 

___________________ 

Hvordan var bogen for jeres barn?  (sæt et kryds) 

Meget svær:        Lidt for svær         Tilpas         lidt for nem        Alt for nem 

Eventuel besked til underviseren: ___________________________ 

_______________________________________________________ 

Bogen og boganmeldelsen her og bogen/ bøgerne skal afleveres på: 

________dag  

De voksnes side! 

Barnets navn:________________________________ 
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Boganmeldelse 

barnets side 

Dit navn 

Bogens titel: 

Hvad sker 

der i bogen 

Hvem handler 

bogen om? 

Hvad synes 

du om bo-

gen? 

Hvem har  

du læst bo-

gen for? 


