Læsebånd på Hundige Lille Skole

For at blive god til at cykle - skal man cykle. For at blive god til at læse - skal man læse.
Det er meget vigtigt at være en god læser for at kunne tilegne sig ny viden i alle fag.
Læseevnen har stor indflydelse på, hvordan man klarer sig i et moderne samfund. Og
sådan kunne vi blive ved…

”At læse bøger er at komme langt ud i den vide verden og dybt ind i sig selv”
Astrid Lindgren

Læsebåndet - hvordan?
Hundige Lille Skole har valgt at indføre læsebånd fra skoleåret 2016-17.
Alle skolens elever starter skoledagen med læsebånd fra kl.8.30-8.45. Det foregår primært
i egne klasser, men periodevis vil indskoling og mellemtrin læse på tværs af årgange.
Læsning er både individuel læsning, makkerlæsning og højtlæsning.

Målene med læsebåndet er følgende:
•
•
•
•
•
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skal styrke elevernes læsekompetencer
skal give eleverne en større læsehastighed
skal give eleverne en oplevelse af, at de opnår et større ordforråd samt ny
skaber tid til fordybelse i læsning
skal give gode læsevaner
skal styrke elevernes læselyst og læseglæde

Læsning giver…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Viden
Åbner døren for hele verden
Interesse for bøger
Interesse for mere læsning
Gode oplevelser
Samvær med andre
Erfaring i det skriftlige
Ordforråd
Bedre koncentrationsevne
Følelsen af at bøger og læsning er naturlige ting

Selv om eleverne får læst 15 min. i skolen hver dag, anbefales det, at de læser
15 min. hjemme hver dag.
Det er i skolen, at dit barn skal have sin læseundervisning - men som forælder er du en
vigtig medspiller. Sammen kan vi vise dit barn, at læsning er en fælles og vigtig sag.

Du kan, som forælder, være med til at give dit barn gode forudsætninger for at
læse:
•
•
•
















Vis interesse for dit barns læsning og ros dit barn
Læs højt for dit barn
Skab tid og ro for ca. 15. min læsning dagligt med dit barn
Spørg til de bøger, dit barn læser
Lad gerne bøger og blade ligge i børnehøjde hjemme, så de kan kigge med
Brug forskellige bøger
Gå på biblioteket sammen med dit barn
Skriv ønskesedler og huskesedler sammen med dit barn
Læs avisen sammen
Tag gode historier med på bilturen eller i køkkenet – eventuelt på lydbog
Skriv invitationer
Giv bøger som gave
Læs skilte og reklamer
Skriv postkort, e-mails og sms
Læs madopskrifter
Læs og tal om undertekster i TV
Skriv feriedagbog
Leg og spil krydsord, computer, billedlotteri, rim og remser, Trivial – og andet
afhængig af dit barns alder.

Når bogen er læst:
•
•
•
•
•

Snak sammen om handlingen i bogen
Snak sammen om sjove og mærkelige udtryk og ord
Snak sammen om, hvorvidt I selv har oplevet noget lignende
Du kan spørge med hv-spørgsmål (hvem, hvad, hvor, hvorfor, hvorledes, hvornår)
Lær dit barn at stille samme hv-spørgsmål

