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HVAD ER READ?
READ er et vejledningsmateriale til for-
ældre i dagtilbud og indskoling. Formålet 
med READ er, at styrke børnenes sprog, 
læsning og ihærdighed gennem et øget 
fokus på forældreinddragelse. Forældre 
får udleveret en taske med bøger og vej-
ledning i, hvordan de kan læse med deres 
barn. Den røde tråd i READ er samtalen 
om bøger FØR, UNDER og EFTER læs-
ningen. 

HVAD ER DER I TASKEN?
Tasken indeholder 5 bøger samt en mappe med 
vejledninger og materialer til at understøtte 
læsningen. 

Der findes en taske til de ældste børn i børne-
haven, 0., 1. og 2. klasse. I børnehaven og i 0. 
klasse er der fokus på, at forældre læser højt for 
deres barn. I 1. og 2. klasse vil det primært være 
barnet, der læser for forældrene, men forældre-
nes oplæsning er stadig central.

Derudover findes film, der konkret viser, hvor-
dan forældre kan læse sammen med deres barn.
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HVOR FINDES  
MATERIALER OG FILM?
På www.aarhus.dk/read kan I l 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 introduktionen 
til READ

•  idéer til flere bøger. 

HVORDAN ETABLERES  
EN READ-INDSATS?
Der vil løbende blive afholdt workshops om 
READ for sprogvejledere, pædagoger og 
ledere. Tilmelding på kursusportalen. 

Har I brug for yderligere information og 
vejledning, er I velkomne til at kontakte 
Tina Kornbeck Nielsen, tikon@aarhus.dk, 
tlf.41872808.

HVOR FINDES  
VEJLEDNINGEN  
TIL PÆDAGOGER?
På www.digitale.mitbu.dk/materialer 
finder I en vejledning til pædagoger samt 
forældebreve og slides til forældremøde. 
På samme side finder I en vejledning i, 
hvordan I booker materialer ved Center 
for Læring.

HVORDAN BOOKES READ?
Book READ gennem Center for Læring på 
www.cicero-web.dk med Unilogin. 

Hvis man ikke allerede er oprettet som låner 
kontaktes Bent Sejersen på tlf. 29204244 
eller pr. mail: bsej@aarhus.dk (send institu-
tionsnavn + adresse, tilknyttet skole, navn + 
unilogin + mailadresse + telefonnummer). 

Ved problemer med booking kontaktes 
Center for læring på tlf. 87139762.
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