
Bilag 12 
Asgårdsskolen d. 
 
 
 
Kære ______________________________.    
 
 
I den kommende periode vil vi på skolen tilbyde Læseløftet - en tidlig læse- skrivehjælp til de 
elever i 1. klasse, der ikke er kommet godt i gang med deres læsning.  
 
Det har vist sig, at det er af meget stor betydning at komme godt i gang med læsningen så hurtigt  
som mulig, så børnene ikke mister troen på sig selv. Børn måler sig meget hurtigt i forhold til 
hinanden. 
 
Derfor vil ___________ hermed få tilbudt Læseløftet. 
 
Læseløftet består af ½ times daglig, individuel læse- og skriveundervisning efter et nærmere fastsat 
program.  
Undervisningen starter dag den   januar klokken     præcis og bliver tilbudt i max. 20 uger. 
 
 
Det er af stor betydning, at Læseløftet foregår i et tæt samarbejde med jer for at nå et godt resultat 
på kort tid.  
 
Derfor vil ____________ hver dag have en bog og en kuvert med ”dagens historie” klippet i ord 
med hjem. 
Det er i den forbindelse vigtigt, at I bruger mindst 10-15 minutter dagligt sammen med jeres barn, 
hvor fjernsyn og radio er slukket. Her læser ________ den hjembragte bog og ”dagens historie” for 
jer. Opmuntring og ros fremmer læseindlæringen. 
Hver dag vil der være mulighed for at give en kommentar i en kontaktbog, hvor der også vil være 
nærmere besked om dagens hjemmearbejde.  
Efter ca. 3 ugers undervisning vil I blive inviteret til at overvære en lektion med efterfølgende 
drøftelse af, hvordan I bedst støtter jeres barn. 
 
Har I spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte mig på tlf.       . Jeg vil også meget gerne 
mødes med jer inden, hvis I ønsker en mere uddybende orientering. 

 
Venlig hilsen 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Jeg vil gerne have, at ____________ deltager i dette tilbud og er indforstået med at arbejde 

med læsning og dagens historie ca. 15 min. dagligt. 

                                                                            _________________________________ 

                                                                             forældreunderskrift    


