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Det skal du lave i uge 2 

    Man
dag 

 Tirs 
dag 

 Ons
dag 

Tors-
dag 

Fre-
dag 

Lør-
dag  

Søn-
dag 

 Den side 
du skal lave 
i  skrivebo-

gen 

             Find må-
ske selv 
på lektier 

 Find må-
ske selv 
på lektier 

 Skrive log-
bog i 20 

min. 

                

Lav ’Læg og 
læs’ 2 gan-
ge ti min. 

                

Løbe en  
kilometer  

                

Få læst en 
historie.  

                

 Lege alene 
i en lille 

time. 

                

Ring til en ny 
klassekam-
merat hver 

dag 

   Skriv navn   Skriv navn   Skriv navn   Skriv navn   Skriv navn   Skriv navn   Skriv navn 

Hjælp med 
at lave mad 

                

Hej med dig. Her er det du skal lave i denne uge med hjemmeskole. 

Det er en af de voksne, der skal sætte krydset, når du har lavet en ting. 

Jeg glæder mig rigtigt meget til at se dine lektiesedler, når vi mødes 

igen. Mange hilsner Jens 

Skriv dit navn her. 

10 min 10 min ? min ? min 10 min 10 min 10 min 

10 min 10 min 10 min 10 min 10 min ? min ? min 

i 1.bog i 1.bog i 1.bog i 1.bog i 1.bog 

i 2.bog i 2.bog i 2.bog i 2.bog i 2.bog 
 l 

 

 

 skal skrives rigtigt 

 l og r 

 

 

 skal skrives rigtigt 

 l, r og n 

 

 

 skal skrives rigtigt 

 l, r, n og h 

 

 

 skal skrives rigtigt 

 l, r, n, h og m 

 

 

 skal skrives rigtigt 

l r m h n 
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Jeres barn har 2 skrivebøger, da jeg ikke kan trykke forældreinvol-

verings– eller repetionssedler. Så jeres barn skal skrive ’dagens 

side’ 2 gange en side i hver bog. Første dag er det ’l’-siden de skal 

lave. Der skal gå mindst 1½ time mellem hver gang, for at jeres 

barn får det fulde udbytte. 

Der er en instruktion til jer forældre på side 2 i skrivebogen. 

Obs: der er en fejl på side 3 ’l’-siden, det første og største ’l’ går 

helt ned i kælderen, det skal kun gå til stuegulvet. 

Husk at jeres barn skal holde rigtigt på blyanten, bevægelsen skal 

ligge i fingrene!  

Når jeres barn skriver logbog: 

 Skal barnet sige ordet langsomt højt og tydeligt imens det 

skriver.  

 Barnet skal bruge mellemrumsfingeren imellem ordene. 

 De bogstaver barnet har skrevet i skrivebogen skal nu 

skrives rigtigt, starte det rigtige sted, kører den rigtige vej 

rundt og røre linjerne de rigtige steder. 

 barnet skal holde rigtigt på blyanten, bevægelsen skal 

ligge i fingrene!  

Logbogsiden, printes ud fra det jeg sendte jer eller på dette link: https://

www.jensmolzen.dk/wp-content/uploads/2020/03/Logbogsside-med-3-og-6-linjer.pdf  

Når jeres barn skal lave læg og læs, så læs instruktionen inden. 

Start med kun en stak konsonanter (først) og så en stak vokaler. 

Når barnet har læst det første ’vrøvleord’, så skift vokalen. Gør 

det langsom lidt sværere, efterhånden som jeres barn bliver bed-

re. 

      Når barnet har lavet ’Læg og Læs’ anden gang, så lad barnet 

læse den side, der hører til dagen (de kommer på de næste side). 

Skrivebogen kan virke som en ordentlig mundfuld for jeres barn og tage tid de første gange, men bare rolig, jeres barn væn-

ner sig til strukturen i skrivebogen. En gang i næste uge, når de har vænnet sig til måden at gøre det på, så kommer det til at 

gå hurtigere, uden af at de sjusker. 

Find en god måde, som jeres barn kan løbe 1 km (i skolen har jeg lavet en 100 m. bane, hvor de får en streg, hver gang de har 

løbet 100 m.).  Kommer der strengere restriktioner og bor I i lejlighed, så skal I selvfølgelig rette jer efter dette. 

Mange venlige hilsner og pas godt på jer selv og andre. 

jens 

https://www.jensmolzen.dk/wp-content/uploads/2020/03/Logbogsside-med-3-og-6-linjer.pdf
https://www.jensmolzen.dk/wp-content/uploads/2020/03/Logbogsside-med-3-og-6-linjer.pdf
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Se, en is. 

Se, en bi. 

        Mandag. Denne side skal jeres barn læse efter at have lavet *Læg 

og læs’  og gerne en gang til senere 
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Se, en so. 

Se, en sø. 

           Tirsdag. Denne side skal jeres barn læse efter at have lavet 

*Læg og læs’  og gerne en gang til senere 
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Se, en bi på en is. 

Se, en bi på min is. 

Onsdag. Denne side skal jeres barn læse efter at have lavet *Læg 

og læs’  og gerne en gang til senere 
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Se, en fin sø. 

Se, en so. 

Se, en so i en fin sø. 

Torsdag. Denne side skal jeres barn læse efter at have lavet *Læg og læs’  

og gerne en gang til senere 
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Min is er fin. 

Fredag. Denne side skal jeres barn læse efter at have lavet *Læg og 

læs’  og gerne en gang til senere 

Se, min is. 

Se, en fin bil. 

Se, en fin gul bil. 


