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Skal forældrene nu også til at have lektier for? Som om nutidens forældre ikke har mere end nok at gøre for at
få det hele til at hænge sammen! Ja, forældre har lektier for!

Forældrenes lektier består i at støtte barnets daglige skolegang, følge med i lektielæsningen, sørge for, at
barnet får sin nattesøvn, sund mad og daglig motion, og at barnet får masser af kærlighed og opmærksomhed
– og masser af ord. Et alderssvarende sprog er en grundlæggende forudsætning for at kunne klare sig i skolen.
Derfor er en væsentlig del af forældrelektierne at være sammen med sit barn – og sætte ord på samværet.

I denne pjece sættes der fokus på, hvordan forældre kan støtte deres barns deltagelse i skolen og hjælpe med
blandt andet læse- og skriveudviklingen.
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