Skal børnene blive så dygtige, de kan,
er det vigtigt, de får mulighed for at tale
om det, de er ved at lære.

Lær med Familien
Alle forældre har stor betydning
for deres børns læring

Lær med Familien er et projekt, der skal styrke skolehjem-samarbejdet om børns læring i folkeskolen. Dit
barns skole deltager i projektet i skoleåret 2017/18.

Gode råd til, hvordan du som forælder kan
hjælpe dit barn til at lære mere

Høje og realistiske forventninger
Børn har nemmere ved at lære, forstå og huske det de
lærer, når de får lov til at tale og fortælle om det, de er
ved at lære.

Ved at vise, at du har høje og realistiske
forventninger til dit barn, vil barnet se sig selv som
en, der er god til at lære

-

Derfor er det vigtigt at tale med børnene om det, de lærer
i skolen.
Ikke sådan: ”Hvad har du lært i skolen i dag”? Det får man
nemlig sjældent svar på.
Men tale med børnene på en måde, så de kan
fortælle og forklare, hvad de er ved at lære i skolen.

og lære mere!

Du kan stille konkrete spørgsmål til dit barn.

At bygge bro mellem hjem og skole
For at kunne tale med dit barn om det, der sker i skolen, må
du vide, hvad der sker i skolen. Vi har derfor planlagt:

Konkrete spørgsmål udfordrer dit barn til
at forklare og sætte ord på det, det er ved at lære.
Måske inddrager barnet nogle af de ord, det har lært
i undervisningen. Fx personkarakteristik eller
affaldssortering.

3 metoder til at bygge bro mellem hjem og skole:
 Familiens læringsmiljø. Dit barns lærere vil tale med dig
om, hvad dit barn laver og lærer i skolen, og hvordan du
bedst kan støtte dit barn
 Familieopgaver. Er små opgaver som handler om det,
dit barn er ved at lære og sendes med barnet hjem en
eller to gange om måneden. På den måde har jeres
familie noget helt konkret at tale med barnet om.
 Familieferniseringer. En gang om året planlægger
eleverne en udstilling, hvor de inddrager deres familier
i, hvad de har lært og hvordan.

Åbne spørgsmål udfordrer dit barn til at
fortælle mere, fx:





Hvordan kan du se, at de er forskellige?
Hvad sker der, hvis…?
Fortæl mig mere om det
Det lyder sjovt, spændende, farligt, fortæl mere…
Eller…

 Hvordan forklarede du de andre elever,
hvordan du havde regnet stykket?

Det er derfor en god idé at bruge nogle af
familiens fælles erfaringer i din samtale med
barnet.

Fx:
Det lyder sjovt, det var ligesom….... Kan du huske,
da vi skulle male? Vi havde købt alt for lidt maling.

Børn og familiens erfaringer
Når børn kan koble det, de lærer, sammen med noget, de ved i
forvejen, har de lettere ved at lære noget mere.

Eller:
Den metode brugte vi ikke, da jeg gik i skole, da
regnede vi med………….
Hvordan kom du på/fandt den overskrift? Det
minder mig om….

