
Kære forældre

I 2. A har vi – som I ved – læst til den store guldmedalje, og der er kommet nogle vir-

kelig gode læsere ud af det intense læsearbejde. Det næste trin i børnenes læseudvik-

ling er at de nu selv tager et ansvar for at holde læsevanerne ved lige, og det mener 

vi at de er klar til nu. Og for at gøre det mere synligt for børnene hvad det går ud på, 

så skal de snart indgå en lidt højtidelig læsekontrakt. Men allerførst skal vi bruge jeres 

hjælp. Vi sender et spørgeskema om læsevanerne med hjem som jeres barn skal ud-

fylde, og som I skal medunderskrive. Vi anbefaler at I sidder og taler om spørgsmålene 

mens jeres barn svarer.

 Herefter vil det fremgå hvem der føler sig klar til en prøveperiode på 14 dage, hvor 

man selv sørger for at få læst m.m., og hvem der gerne vil fortsætte på den gamle måde 

lidt endnu. Hvis jeres barn har lyst til at prøve selv, så må I forældre ikke længere tage 

initiativet til at få læst. Og efter 14 dage skal vi så have en tilbagemelding fra jer for-

ældre, og her vil vi bede jer om at være helt ærlige. Var det alligevel jer der huskede 

eleven på læsningen, så skal I sige det. Det er bedre at tage en uge til og have forstået 

hvad det går ud på, end at være halvklar. Og denne lille ansvarsoverdragelse til eleven 

kan blive første skridt i at blive moden til selv at tage ansvar for at få lavet sine lektier 

og i det hele taget passe sin skole.  

Vi starter i næste uge.

Mange venlige hilsner 

Marianne og Oliver
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