Børn i indskolingen:

Læsning på
Filipskolen



Læs sammen med dit barn og vær til stede



Sig bogstavernes lyde



Ret kun forkerte ord, hvis det ødelægger meningen



Snak om indhold og svære ord og lad barnet
gætte, hvad sker der videre i historien



Læs rim og remser



Læs skilte og nummerplader, når I færdes i
trafikken

Tilbud til svage
læsere

Vi har forskellige tilbud til svage læsere
og ordblinde elever. Der kan gives specialundervisning, og lektiecafeen giver
hjælp til svage læsere. Vi kan vejlede i
brug af e-bøger og lydbøger fra biblioteket.

Vi har et ”læse-makker”- projekt, hvor
elever fra 5.kl. bliver undervist i læsning og derefter læser sammen med elever fra 2.kl. i morgenlæsetiden. Det er
et forløb som foregår 2x3 uger— efterår
og forår.
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Læsning

Hvad vil det sige at læse?
Bogstaver er tegn og billeder, som børnene skal
lære at afkode, sætte lyd på og sætte sammen
til ord. For at lære et nyt ord skal et barn høre
det mange gange. Undersøgelser har vist, at et
barn skal have 10.000 ord i ”ord-kufferten”, når
de starter i skole. Den kuffert skal fyldes med
nye ord gennem hele livet.
Tommelfingerreglen for læsemængden er:
1.kl.: Enkle letlæsningsbøger: 1 pr. dag
2.kl.: Letlæsningsbøger: 2-3 om ugen
3.-5.kl.: 3-4 bøger om måneden
6.-9.kl.: Mindst 1 bog om måneden
I gennemsnit 30 min om dagen!

På Filipskolen er læsning i fokus. Det er
et fokusområde, fordi det er vigtigt at lære at læse. Det er en forudsætning for at
klare rigtig mange opgaver både i skolen
og i livet.
Det er rigtigt spændende at følge et
barns læseudvikling - både som forældre
og som lærer. Sammen vil vi hjælpe dit
barn til at blive en dygtig læser. Det er
som en rejse ind i en anden verden, hvor
ord skaber billeder i hovedet.

Det er en opgave, som både hjem og skole skal
løse sammen.
Videre i uddannelsesforløbet er det vigtigt med
en god læsehastighed. Der skal læses mange
sider, og det er rart, hvis det ikke skal tage for
lang tid!

Morgenlæsning på
Filipskolen:
Formålet med morgenlæsning er at give
en rolig indgang til skoledagen og samtidig øge elevernes læsefærdigheder.


Mandag-fredag kl. 8.10-8.30



Hver klasse har en reol med bøger



Både skønlitteratur og faglitteratur



Undervisning i læsning

