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Kære underviser, denne seddel giver jeg med hjem hver uge i starten, for at børnene også får hjælp af for-

ældrene til bliver så gode til at tegne, at det ikke hindrer deres faglige udvikling i børnehaveklassen. 

Inden jeg kopiere de to sider tosidet, skriver jeg afleveringsdatoen på. Når børnene aflevere deres ugeteg-

ning, notere jeg hvem der ikke har afleveret og skriver et ’ikke’ på bagsiden. Det er en nem reminder til for-

ældrene, og det er normalt ikke noget børnene bemærker. Ved gentagne svigt i afleveringen, kontakter jeg 

forældrene udenom barnet. Men det kan jo gøres på mange måder. 

Det er en seddel om, at børnene skal tegne en masse i sommerferien, som forklarer forældrene om hvorfor 

det er så vigtigt og hvad de kan gøre. Der er også et afsnit i ’Klar til at knække læsekoden’ kapitel 4 

’Forløbet om opstarten i børnehaveklassen: ’Delforløbet om at tegne’ side 51, som kan bruges til forældre-

information. 

Rigtig god fornøjelse med at sikre ,at alle børn kan tegne 

 inden de er afhængige af det i deres opgaveløsning 

Mange venlige  hilsner 

Jens 
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Først skal du tegne 

fint med blyant 

Så skal du farve den fint 

med farveblyanter in-

den for stregerne 

Skriv dit navn her. 
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Kan du ikke tegne 

for mig far? Du er 

så sød og dygtig? Nej, det er dig der skal 

øve dig i at tegne. Men 

nu kommer jeg og hyg-

ger med dig imens. 

Kære forældre 

Herunder skal I skrive , hvad jeres barn har tegnet. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Sæt ring rund om, hvor mange flotte tegninger jeres barn har tegnet denne uge: 

 

Denne seddel skal afleveres  ______-dag d. ____/____ . 

 

Den forrige tegneseddel er _________ afleveret. (står der ikke  på stregen, så sørg for at jeres barn har 

den med i morgen). Læs mere om hvorfor det er så vigtigt at jeres barn får lært at tegne sikker og hurtigt i 

de udleverede sedler. 

1   2    3    4    5   flere 


