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Kære forældre. 

Tryk en del af en af de efterfølgende logbogsider ud. Her skal jeres barn skrive logbog, om 

hvad det har lavet (eller noget andet), hver dag i mindst 20 minutter. 

I må meget gerne hjælpe jeres barn med ideer til hvad det kan skrive. (Brug helst lette lyd-

rette ord), men I må ikke stave eller give forslag til stavemåder. Jeres barn vil nok plage om 

det, men her skal I stå imod. 

Jeres barn skal sige ordene ’Højt langsomt og tydeligt’, så det kan høre lydene i hvert ord. 

Springer de en lyd over, må I meget gerne gøre dem opmærksomme på det. Vil barnet 

f.eks. Skrive ’STOL’ og det skriver ’sol’, så kan I bede dem om at mærke hvad tungen gør 

mellem ’s’-lyden og ’o’-lyden. Jeres barn vi så nok finde ’d’-lyden og stave ’sdol’, hvilket er 

den helt rigtige måde at lydstave på (man kan ikke sige st, der bliver t altid til sd). 

Som jeg sagde til forældremødet, så lad ikke jeres behov, for at det skal staves som i bøger-

ne, styrer, lad børnene lydstave. Staver jeres barn selv ordet rigtigt (f.eks. ’stol’, så må det 

selvfølgelig gerne). 

Som jeg sagde på forældremødet, så begynder jeres barn at stave mere som det står i bø-

gerne, når det begynder at læse. 

 

Husk at se om jeres barn bruger det rigtige skrivegreb!!!! Det er som regel nok at huske 

barnet på det. 

Print bare en del ud af logbogsiden, der er på den næste side, det er den samme vi bruger 

hver dag. 

 Til at starte med vil den første logbogsside med 3 linjer være nok, men snart vil jeres barn 

kunne skrive det hurtigt (det er der allerede nogle der kan), så kan I i stedet bruge den an-

den logbogsside med 6 linjer. 

Når barnet har skrevet logbogssiden færdigt, så skal det tegne en fin tegning. 

Kan I ikke printe ud hjemme, så prøv at kontakte nogle der kan, ellers må I selv lave sider, 

som dem der er her. 

Sæt hver logbogsside ind i en mappe, kun til logbogssider. Så jeg kan se dem, og de kan 

komme ind i deres rigtige logbog, når jeres barn kan komme i skole igen. 

 
Jeg vil lave en rigtig fin 

logbog og jeg vil holde 

rigtigt på blyanten. 

Jeg vil sige ordene højt, langsomt 

og tydeligt og bruge mellem-

rumsfinger mellem ordene 

God fornøjelse med at lave ’logbog’ med 

jeres dygtige barn. 

Mange venlige hilsner 

Jens 
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