
Kære forældre i 0. B

I det kommende skoleår sætter vi en særlig indsats i gang i forhold til begynderlæsning. 

Den skal sørge for at alle elever kommer godt i gang med at lære at læse, og at den før-

ste fase af læseindlæringen, den man kalder ’automatiseringsfasen’, som er så besværlig 

for de nye læsere, bliver kort og effektiv. Vores indsats kommer til at foregå i tæt sam-

arbejde med forældrene, sådan som det også er intentionen i folkeskoleloven. Hvis det 

går hos os som det er gået på andre skoler der har gennemført denne indsats, så vil 

vi i slutningen af 1. klasse have meget selvstændige læsere, på forskellige udviklings-

trin, men alle med gode og sikre strategier – og måske vigtigst: begrundet tillid til deres 

egne læseevner. 

 Den første milepæl i læseindlæringen er bogstavkendskabet. Vi sætter ikke nogen 

elever i gang med at læse selvstændigt før de har det man kalder et ’funktionelt bog-

stavkendskab’. Det betyder at man er sikker i alle bogstaver og deres lyde, samt at man 

kan ’smelte’ to-tre lyde sammen. I børnehaveklassen er det netop det mål der under-

vises mod, og erfaringsmæssigt kommer de fleste i mål. Men når vi undersøger elever-

nes bogstavkendskab i starten af 1. klasse, finder vi ca. en tredjedel som ikke er helt 

klar. De er typisk lidt usikre i nogle af bogstaverne og det med at smelte lydene, og i 

denne gruppe er der som regel også et par stykker som kun lige er kommet i gang. Ri-

sikoen for at denne gruppes læseudvikling bliver skæv og tung, er stor hvis man sætter 

dem i gang med at læse tekster uden at være sikre i bogstaverne. 

 Men vi har heldigvis gode erfaringer med at instruere hjemmene i et lille bogstav-

kursus, som indebærer 20 minutters daglig bogstavtræning i 30 dage. Kurset hedder 

”De 24 nøgler”. Erfaringen viser at det netop er det der skal til for at gøre de sidste klar, 

og for at sikre at deres læseudvikling også bliver en god oplevelse. Som det fremgår, 

undersøger vi altså alle elevers bogstavkendskab i slutningen af børnehaveklassen, og 

derefter indkalder vi i slutningen af maj måned til et lille orienteringsmøde for de for-

ældre med børn der trænger til kurset.

Mange venlige hilsner

Kenneth og Vibeke
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