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Kære  Forældre. 

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

har lavet hver dag. Husk at det ikke skal tage mere end 

max 10 minutter at skrive, og at det skal være hygge-

ligt. 

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

net skal 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 tirsdag efter påskeferien. Jeg læ-

ser alle bøgerne og snakker med dem om, hvad de har 

skrevet.  

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

ke nåede den på siden  og siger at det er fint til jeres 

barn. 

Grunden til at de skal skrive dagbog er, at det er ekstra 

vigtigt at de skriver hver dag, når de lige har lært det. 

Ja og så skal de syntes de er gode og være stolte over for 

jer og når de afleverer den til mig.         

                          Mange venlige hilsner 

 

                               ___________________ 

Jeg vil skrive at jeg har 

leget med Hans i SFO, og 

at vi legede med biler. 

Jeg vil skrive at jeg fandt 

påskeæg, som påskeharen 

havde gemt. 
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Lørdag 
Husk mellem-

rum mellem 

ordene ! 

Husk at holde 

rigtigt på blyan-

ten ! 
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(Palme) Søndag 
Husk mellem-

rum mellem 

ordene ! 

Husk at holde 

rigtigt på blyan-

ten ! 
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Mandag 
Husk mellem-

rum mellem 

ordene ! 

Husk at holde 

rigtigt på blyan-

ten ! 
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Tirsdag 
Husk mellem-

rum mellem 

ordene ! 

Husk at holde 

rigtigt på blyan-

ten ! 
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(Aske)onsdag 
Husk mellem-

rum mellem 

ordene ! 

Husk at holde 

rigtigt på blyan-

ten ! 
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(Skær)torsdag 
Husk mellem-

rum mellem 

ordene ! 

Husk at holde 

rigtigt på blyan-

ten ! 
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(Lang)fredag 
Husk mellem-

rum mellem 

ordene ! 

Husk at holde 

rigtigt på blyan-

ten ! 
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Lørdag 
Husk mellem-

rum mellem 

ordene ! 

Husk at holde 

rigtigt på blyan-

ten ! 
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Søndag(1. Påskedag) 
Husk mellem-

rum mellem 

ordene ! 

Husk at holde 

rigtigt på blyan-

ten ! 
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Mandag(2. Påskedag) 
Husk mellem-

rum mellem 

ordene ! 

Husk at holde 

rigtigt på blyan-

ten ! 

Husk at have denne fine bog med i skole i morgen. 


