
Personalevejledning til read i børnehaven 
 

Formålet med read

READ – Sammen om læsning er et vejledningsmateriale henvendt til forældre til de ældste børn i bør-
nehaven, 0., 1. og 2. Formålet med READ er at styrke børnenes ihærdighed, sprog og læsefærdigheder 
gennem øget forældreinddragelse og således bygge bro mellem den læring, der sker i hjem, dagtilbud 
og skole. Indsatsen er baseret på flere forskningsprojekter, der viser, at når forældre dagligt læser med 
deres barn, så har det en positiv effekt på barnets sprog og læseudvikling. 

materialerne i read

I READ får børn og forældrene udleveret en taske med bøger og vejledning i, hvordan forældre kan læse 
med deres barn dagligt med henblik på at understøtte barnets kompetencer inden for sprog og læsning. 
Desuden har forældrene adgang til film, der konkret viser, hvordan de kan læse og samtale med barnet. 

tasken indeholder:

•  5 bøger 
•  En pjece, hvor forældre kan læse om, hvilken betydning det har, at de læser med deres barn.
•   Vejledningen “Sådan kan du læse med dit barn” med konkrete bud på, hvordan forældre kan læse 

med deres barn.
•  Et ark til med konkrete eksempler på spørgsmål til en bog i tasken. 
•  Tegnearkene ”Min familie” og ”Min opfindelse”, hvor børn og forældre sammen kan tegne og skrive.
•  Et bogmærke.

Sammen med taskerne har I ligeledes modtaget en READ-plakat til ophæng i børnehaven.

Bøger og taske skal afleveres og returneres til Center for Læring, når forløbet er slut. Forældrene må 
beholde mappen med vejledningsmaterialer.

read
– sammen om læsning



samarbejdet med Forældrene

READ er en forældreindsats, hvor forældrene gennem materialet bliver vejledt i, hvordan de kan tale 
med deres barn om indholdet i det, de læser. Det er derfor væsentligt at understøtte læsningen og 
samtalen i hjemmet løbende. Det er fx en god idé, at opfordre forældre til at tage på biblioteket og låne 
andre bøger end dem, der er i tasken. I kan finde lister med idéer til flere bøger på www.aarhus.dk/read.

På www.aarhus.dk/read kan i ligeledes Finde: 

•   filmene READ - Sammen om læsning til både børnehave/0.klasse og 1./2. klasse på flere sprog.
•   taskens pjece og vejledninger både på dansk og på en række andre sprog. 
•   oversatte versioner af den introduktion, der er til READ på mappen.

I kan med fordel printe introduktion, pjece og vejledninger ud til forældre, der ikke taler dansk eller I kan 
opfordre forældrene til at benytte siden. 

På Digitale Dagtilbud: http://dialoghjul.mitbu.dk/digitaledagtilbud og på Mit Digitale Børn og Unge: 
http://digitale.mitbu.dk/materialer finder I udkast til forældebreve om READ, slides til forældremøde mv. 
som I kan bruge til at informere om READ forud for forløbet. 

Yderligere inFormation

I kan læse mere om READ på www.aarhus.dk/read.
Ved spørgsmål til READ-indsatsen rettes henvendelse til afdelingens ledelse eller sprogvejleder.
Ved spørgsmål om materialer kontakt: Center for Læring, T: +45 87139755, E: clf@mbu.aarhus.dk.
Ved spørgsmål om READ kontakt: Tina Kornbeck Nielsen, konsulent Læring og Udvikling T: +45 4187 
2808 E: tikon@aarhus.dk.

God fornøjelse med READ!


