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Dit navn 

 

Tegn og farv  landets flag her. 
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Kære  Forældre. 

Her er en dagbog, hvor jeres barn skal skrive , hvad det 

har lavet hver dag i ferien. Husk at det ikke skal tage 

mere end max 10 minutter at skrive, og at det skal være 

hyggeligt. 

De ord jeres barn skal skrive, skal det selv stave til. Bar-

net kan sige ordene langsomt, højt og tydeligt, så det 

kan høre bogstavernes lyde.  

Hvis I tror, at det er svært for mig at læse et ord, så skriv 

lige  det rigtige ord med småt nedenunder. 

Børnene kan tegne i firkanten, eller I kan sætte et bille-

de ind. Bogen afleveres første skoledag efter ferien. Jeg 

læser dagbogen, når I er kommet hjem fra ferien.. 

Hvis I ikke når det en dag, så skriver I forældre ,at I ik-

ke nåede siden  og siger at det er fint til jeres barn. 

Det er vigtigt at jeres barn skriver, både fordi det er 

sjovt senere at have en dagbog fra ferien og for at jeres 

barn holder skrivningen ved lige. 

Og så skal de syntes de er gode og være stolte over for jer 

og når de afleverer den til mig.         

                    Mange venlige hilsner og god ferie 

 

                               ___________________ 

Jeg vil skrive hver dag, så 

det bliver en flot dagbog. 

Jeg vil starte med at skrive 

hvordan vi kom derhen. 

1 
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Lørdag 
Husk mellem-

rum mellem 

ordene ! 

Jeg vil skrive, 

hvad jeg har 

lavet i dag. 
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Søndag 
Husk mellem-

rum mellem 

ordene ! 

Jeg vil skrive, 

hvad jeg har 

lavet i dag. 



Materiale til ’klar til at knække læsekoden, 10 faglige forløb der får alle med. 
 Kapitel 12, ‘forløbet om forlyde’  Dagbog i påskeferien 

www.jensmolzen.dk 
Illustrationer: Ivan Poulsen. Foto: Jens Molzen 

 

 

Mandag 
Husk mellem-

rum mellem 

ordene ! 

Jeg vil skrive, 

hvad jeg har 

lavet i dag. 
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Tirsdag 
Husk mellem-

rum mellem 

ordene ! 

Jeg vil skrive, 

hvad jeg har 

lavet i dag. 
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Onsdag 
Husk mellem-

rum mellem 

ordene ! 

Jeg vil skrive, 

hvad jeg har 

lavet i dag. 
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Torsdag 
Husk mellem-

rum mellem 

ordene ! 

Jeg vil skrive, 

hvad jeg har 

lavet i dag. 
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Fredag 
Husk mellem-

rum mellem 

ordene ! 

Husk at holde 

rigtigt på blyan-

ten ! 
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Lørdag 
Husk mellem-

rum mellem 

ordene ! 

Jeg vil skrive, 

hvad jeg har 

lavet i dag. 
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Søndag 
Husk mellem-

rum mellem 

ordene ! 

Jeg vil skrive, 

hvad jeg har 

lavet i dag. 
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så skriv deres 

titler her. 

Hvis du har læst nogle bøger, 


