
Kære ____________________________ 

Jeg er så spændt på at høre, hvordan det går hjemme hos 

dig. Jeg kunne så godt tænke mig at vide, hvad I laver der-

hjemme. Har du det godt? Er det hyggeligt hjemme hos dig? 

Hvad er det sjoveste du lavede i dag? Det er mærkeligt ikke at 

vide, hvad der sker hos dig. 

 

Jeg er spændt på at se din skrivebog, er du blevet god til at 

skrive ’l’, ’r’, ’n’, ’h’ og ’m’ rigtigt. 

(Næste uge skal du lære at skrive  ’u’, ’a’, ’å’, og ’d’). 

 

Jeg er også meget spændt på at se dine logbogssider. Er du 

god til at sige ordene ’Langsom, højt og tydeligt’, så du hø-

rer alle bogstavernes lyd i ordet. 

Næste uge skal du skrive , hvad en af dine klassekammera-

ter er god til. Din mor og/eller din far, skal nok fortælle dig, 

hvem det er du skal skrive om. Så skal I tage et billede af 

logbogssiden og sende det til det barn, du har skrevet om. 

Husk det er vigtigt at du gør det, for der sidder en og ven-

ter på at få den side ,du har skrevet om dem. 

Så har du også lavet ’Læg og læs’, hvor du skal sætte bogsta-

vernes lyde sammen til ord, og høre om det er et rigtigt ord 

eller et vrøvleord. Jeg er simpelthen så spændt på ,hvor god 

du er blevet til det. 

I den uge der kommer nu, skal du stadig lave’ Læg og Læs’, 

men du skal også noget andet spændende.  

Du skal læse en rigtig bog, nemlig bogen: ’En ko i hø’. Tirs-

dag skal du læse 2 sider i bogen. Onsdag, torsdag og fredag 

skal du læse 4 sider hver dag. Det er simpelthen så spænden-

de. Og så er jeg der ikke til at høre, hvor god du er,-øv, øv.      

Men heldigvis er din mor og/eller din far der, til at høre hvor 

god du er . 

<— (Her skal du skrive dit navn.) 



Der er også andre ting du skal lave. Du skal lege alene i en lille 

time, hjælpe med at gøre rent, vise en hvordan man vasker 

hænderne, så coronavirusen forsvinder og du skal gå tur med 

en. 

Men det er jo alle ting ,som du enten kan ,eller har nemt ved at 

blive god til (det tror jeg, ellers må du virkelig øve dig). 

Når denne uge med alle de ting, jeg har skrevet om, er slut, så 

er det påskeferie. Jeg synes det er mærkeligt med ferie, når vi slet 

ikke er på skolen. Jeg skriver senere til dig om påskeferien. 

Men jeg må indrømme, at jeg savner dig. Se dit smil, høre din 

stemme, give dig  et kram eller et klap på skulderen. Se og høre 

hvor dygtig du er blevet. Se dig lege og være sød mod dine dejli-

ge kammerater. Ja det glæder jeg mig til at se igen, når vi mø-

des. 

Kan I have en rigtig dejlig  uge. 

Mange varme hilsner 

           Jens 


