


Bøger til de voksne 
Forældre kan have mange overvejelser, når deres barn skal 
starte i skole. Hvad vil det sige at være skoleparat? Hvordan 
ruster jeg mit barn og støtter op om dets læring? Bare rolig - der 
er masser af hjælp at hente i faglitteraturen og på nettet. Her er 
et udpluk.

www.forældrefiduser.dk
Ideer til at skabe sammenhold i dit barns klasse.

www.foraeldreraadgivningen.dk
Vejledning til dit barns skolestart og skolegang. 

Den første 
skoleDag
De fleste er spændte, når første skoledag nærmer 
sig. Der findes mange gode billedbøger, der i ord og 
billeder fortæller, hvordan dit barn kan have det, når 
det skal starte i skole. Brug bøgerne til at sætte ord 
på de sommerfugle, der rumsterer i maven og til at 
afmystificere første skoledag.



leg med sproget 
Når dit barn skal lære bogstaverne og knække læsekoden, er der 
nogle simple ting, du kan gøre for at hjælpe. Læs højt og snak 
om bogen. Snak om svære ord og om hvad, der sker i bogen. 
Det hjælper barnet med at komme fra bogstaver til ord og få en 
forståelse af historien. Kast jer over bøger, hvor der leges med ord 
og bogstaver. Billedbøger med vrøvleord og rim styrker dit barns 
sprog og vækker nysgerrigheden. Snak om bogstaver og ord i 
hverdagen, og hent et par gode spil om bogstaver ned til familiens 
tablet.     

3 goDe apps
ABC huskespil
Imagix, App store, gratis

leo & Mona, læsesjov
Cape Copenhagen Aps, App store/Google play gratis  

knæk læsekoden
Minitutor, App store, betaling

Læs også 
Bogstavtyven



MateMatik
I 0. klasse skal dit barn have styr 
på tallene fra 1-10. Barnet skal 
vide, at 5 er større end 3, inden 
det går rigig løs med regnestyk-
ker. Der findes fine tællebøger, 
bøger om tal og gode apps, hvor 
dit barn kan lege sig til en forstå-
else af tal og mængder og snuse 
til, hvad matematik er.  

3 goDe apps
DragonBox numbers
WeWantToKnow, App store/Google play, betaling

Quick math jr.
Shiny things, App store, gratis/betaling

Pengeby (Moneyville)
Danske bank group, App store/Google play, gratis

livet som 
skoleBarn
Skolen er både det der med at høre efter, lave lektier og få 
venner, som man kan opleve en masse sammen med. Læs 
højt for dit barn. Dit barn kan genkende sig selv og sin hver-
dag i bøgerne. Her er en række bøger om børn, der er startet 
i skole og oplever lidt af hvert i løbet af de første skoleår.   
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Vær en goD ven
Det første skoleår handler ikke kun om alfabetet, bogstavernes lyde og tallene. Det handler også om at styrke børnenes 
sociale kompetencer og lære dem at indgå i fællesskabet, hvor man taler pænt, giver plads og hjælper hinanden. Der findes 
sjove billedbøger om opførsel, gode historier om venskab og håndbøger om opføre sig ordentligt. 



lidt til de nysgerrige
Skolen er ikke bare bogstaver og tal. Allerede i 0. klasse står 
engelsk på skoleskemaet. De 5-6-årige børn er nysgerrige 
og videbegærlige. De stiller spørgsmål om alt og har lyst til at 
lære en helt masse om verden, og hvordan den fungerer. Her 
er et udpluk af bøger, podcast og apps til de, der vil lidt være 
klogere.

apps og poDcast
Minimo town - lær engelsk
Serious Games Interactive, App store/Google play, gratis

Radionauterne  
Podcast for nysgerrige børn



Madpakker
Der skal smøres mange madpakker, når dit barn starter i sko-
len, og fornyelse blive hurtigt tiltrængt - både for dit barn og 
dig selv. Find inspiration i bøger og apps, der med opskrifter 
på alt fra madmuffins og rugbrødsboller til sunde nuggets er 
fulde af alternativer til de traditionelle spegepølse.

prøv 
også appen 
Haps - mad 

til go

www.sikkertrafik.dk
Gode råd og øvelser til trafiktræning

trafik
I tiden op til skolestart kan det være godt at få lidt styr på 
skolevejen og trafikreglerne. Dit barn har brug for mange 
erfaringer i trafikken for at lære at færdes sikkert. Læs bil-
ledbøger, der handler om at gå og cykle i trafikken og find 
gode råd og øvelser i at færdes i trafikken på nettet.  
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læsning
Når dit barn har lært alfabetet og bogstavernes 
lyde, skal bogstaverne sættes sammen til ord. 
Vælg lydrette bøger med enstavelsesord på 
1-3 bogstaver, gentagelser og billeder, der for-
tæller det, der ikke kan siges med ord. Lydret 
betyder, at alle ord udtales med bogstavernes 
standardlyde. Der findes mange gode serier, 
og de er ofte inddelt i niveauer, så du langsomt 
kan øge sværhedsgraden i takt med, at dit 
barn knækker læsekoden. 

Her er 6 gode serier at starte ud med:

1 Max 2 bogstaver lydret
 Forlaget Elysion

2 ABC-lydret
 Turbine

3 Læs lydret 0
 Dansklærerforeningens forlag

4 rap
 Straarup & Co

5 Lydret Dingo Let
 Gyldendal

6 Hop ombord og læs let
 Forlaget Æsop

3 apps
Mikro Dingo 
Gyldendal, App store, gratis/betaling

søde ord
Alkalær, App store, betaling

ereolen go
Bibliotekerne, App store/Google play, gratis 


