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Forældrevejledning til Skoledansk 0.-3. klasse 

 

Velkommen til Online Skoledansk!  
 

Dette dokument indeholder vigtige informationer om undervisningen i indskolingen. Vi beder 
jer derfor læse brevet grundigt igennem og gemme det.  

 

Undervisningsstruktur 
Skoleåret starter primo september og er inddelt i fire perioder á 10 uger. Hver mandag åbner 

nye opgaver på undervisningsportalen, ABC Danes, og der er en afleveringsfrist på to uger. 

Afleveringsfristerne kan ses på www.abc.danes.dk under ”Moduler”. Hvis afleveringsfristen 
overskrides, gives der ikke en fyldig tilbagemelding på opgaven. 

  
I løbet af skoleåret tilbyder vi liveundervisning kaldet VCE (Virtuel Classroom Environment). 

Her har vores elever mulighed for at møde deres klassekammerater og dansklærer. I vil blive 

informeret om dato og tilmelding, når VCE nærmer sig. VCE er et tilbud, og det er derfor helt 
frivilligt, om I vil deltage.  

  
Onlineundervisningen er tilrettelagt, så den kan følges samtidig med en travl hverdag. 

Arbejdstiden for eleverne er omkring 1½ - 2 timer om ugen. Skriv gerne til mig, hvis jeres 

barn har vanskeligt ved at nå alle opgaver. Hvis I i en periode har brug for færre opgaver, kan 
I aftale dette med mig. Ønsker I mere danskundervisning, kan I supplere ved at lade barnet 

arbejde på siderne www.frilæsning.dk og www.denførstelæsning.dk.      

 
Tilbagemeldinger 

Når jeres barn afleverer opgaver, er der to måder at få tilbagemeldinger på.  
Grammatikopgaverne er selvrettende, og der kommer automatisk en tilbagemelding, når 

opgaven er indsendt. I de andre opgaver får alle elever individuel feedback i form af en 

kommentar og evt. nogle rettelser.  
På ABC Danes kan I, under ”Konto” og ”Notifikationer” indstille systemet til at sende jer en 

notifikation, når jeres barn har fået en tilbagemelding.  
 

Film og tv-programmer 

En del af undervisningen består af film, der alle ligger på ABC Danes. Filmene kan være små 
forklaringsfilm på mellem et og fem minutter, hvor fx faglige begreber eller en opgave 

gennemgås eller film og tv-programmer fra danske tv-kanaler. Derudover producerer Danes 

Worldwide hvert år film til vores elever, som formidler dansk kultur i bredeste forstand.    
 

Oplever I problemer med at se filmene, skal I kontakte mig. Afprøv meget gerne også de 
andre film for at se, om det er et generelt problem, eller om det specifikt handler om en enkelt 

film. Afprøv også gerne i forskellige browsere.  

 
Eksterne hjemmesider 

Som en del af Online Skoledansk har vores elever adgang til en række eksterne hjemmesider. 
Siderne kan både bruges i forbindelse med undervisningen og i fritiden. Her følger en kort 

beskrivelse af de fire hjemmesider.  

 
Ordbog  

På www.skoleordbog.dk har alle vores elever adgang til den nye version af Gyldendals røde 
ordbøger. Siden har mange features, blandt andet er der via ikonerne mulighed for at se 

ordets bøjning og få ordet læst op. Derudover er ordbogen inddelt i tre niveauer, hvor der fx 

på det laveste niveau også er illustrationer.  
 

 

http://www.abc.danes.dk/
http://www.frilæsning.dk/
http://www.denførstelæsning.dk/
http://www.skoleordbog.dk/
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Grammatik  

I 2. og 3. klasse arbejder vi med grammatik på bl.a. www.grammatip.dk. I løbet af skoleåret 

får eleverne tildelt grammatikopgaver, som laves som en del af undervisningen. Derudover 
kan eleverne også tildeles opgaver individuelt, hvis der er brug for det. Opgaverne rettes på 

Grammatip.com.  
 

Læsesider  

På www.frilæsning.dk har I adgang til et online bibliotek med et stort udvalg af skøn- og 
faglitteratur. Alle tekster er lixet, hvilket gør det let at skabe sig et hurtigt overblik over 

teksternes sværhedsgrad. Frilæsning.dk bruges som en del af undervisningen, men derudover 

har I også mulighed for at finde bøger til den daglige læsning. På frilæsning.dk er der et 
indbygget læse- og notatværktøj, som giver mulighed for at få alle bøger læst op. Det betyder, 

at alle elever, uanset læseniveau, har tilgang til det store univers af gode skønlitterære 
historier og al den viden, der findes i fagbøgerne. 

 

På www.denførstelæsning.dk har 0.-2. klasse adgang til sjov og motiverende læse- og 
skrivetræning med udgangspunkt i et digitalt læringsspil, hvor eleven møder Ida og Emil. 

Eleven arbejder hele tiden ud fra det niveau, eleven er på og i sit eget tempo, så det føles let 
at lære. Eleven kommer først videre til næste niveau, når det har haft succes på det niveau, 

det befinder sig på. Derved sikrer denførstelæsning.dk progression både for de fagligt 

svage og stærke elever. 
 

Lix: Teksters sværhedsgrad  

Når børn begynder at læse, er det vigtigt, at de læser bøger, der passer til deres niveau. Det 
betyder, at bøgerne skal have et passende lixtal. Herunder ses en vejledende oversigt over, 

hvilket lixtal eleverne gerne skal kunne læse på de enkelte klassetrin. At lixtal er vejledende 
betyder, at en fagbog om et kompliceret emne kan være svær at forstå, selvom lixtallet siger, 

at den er let at læse.  

 
0. klassetrin: Lix 2-5 

1. klassetrin: Lix 5-10  
2. klassetrin: Lix 10-15  

3. klassetrin: Lix 15-20 

 
Som udgangspunkt skal jeres barn kunne læse 95% af ordene i en tekst uden problemer, for 

at teksten er i den rigtige sværhedsgrad i forhold til frilæsning.  

 
Tjek, om bogens sværhedsgrad passer til jeres barn  

Tæl 100 ord op i teksten, og bed jeres barn læse ordene højt. 
Hvis der er mere end 5-6 ord, jeres barn ikke umiddelbart kan læse eller forstå, er teksten for 

svær. Læser jeres barn en for svær bog, bremses læseudvikling.  

  
UNI-Login 

For at komme ind på de ovennævnte eksterne hjemmesider skal I bruge jeres barns UNI-
Login. Det er personligt og bliver sendt til jer via mail. Hjemmesiderne bruges i 

undervisningen, men I kan også bruge dem i jeres fritid.   

 
Krav til computere  

Vi anbefaler at bruge Google Chrome, da denne browser bedst understøtter ABC Danes og de 
eksterne hjemmesider.  

 

Hvis jeres barn skal skrive en tekst i et skriveprogram, anbefaler vi, at I bruger Word, da dette 
er det bedste skriveprogram. Alternativt kan I bruge Google Docs. Under alle omstændigheder 

er det en god ide at gemme filen som en pdf og aflevere denne.  

http://www.grammatip.dk/
http://www.frilæsning.dk/
http://www.denførstelæsning.dk/
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Dansk tastatur  

Det er vigtigt for en god staveudvikling, at eleverne bruger et dansk tastatur, hvor 
bogstaverne æ, ø og å er synlige. Dette skyldes, at hjernen husker ordbilleder, så skrives 

”loebe” i stedet for ”løbe”, husker man den forkerte version. Derudover er æ, ø og å de 
korrekte skrivemåder, så jeres barn vil få stavefejl, hvis det skriver ae, oe eller aa i stedet for.  

 

Læsning 
Øvelse gør mester. Derfor er det vigtigt, at alle børn læser 15-20 minutter om dagen – hver 

dag. Det er denne anbefaling, dansklærere giver i det danske skolesystem. Det er en stor 

hjælp for mange børn, hvis deres forældre hver dag minder dem om, at der skal læses. I må 
som forældre vurdere, hvad der er rimeligt at forlange af jeres barn, da onlineundervisningen 

jo er et supplement til den øvrige undervisning, jeres barn følger.  
 

Læsetræningen skal helst være en god og hyggelig stund, hvilket I som forældre kan bidrage 

til, at det bliver. Prøv at finde et bestemt tidspunkt på dagen, hvor der er ro og tid til, at jeres 
barn får læst. Det kan være, når det kommer hjem fra skole, mens der laves aftensmad eller 

inden sengetid. 
 

Når I har tid til det, er det også en god idé at tale med jeres barn om den fagbog eller historie, 

som er blevet læst. Tal om tekstens indhold, forklar svære ord, tal om hvad forfatteren mon vil 
have, at man skal tænke over, når man har læst teksten. I kan også sammen overveje, hvad 

man kan lære af teksten. 

 
Læsning i 0. og 1. klasse 

I 0. og 1. klasse er bogstavindlæring og afkodning i centrum, når det gælder læsning. Det 
betyder, at vi fokuserer på bogstavlyde og læsning af meget enkle tekster, der som regel ikke 

har så meget indhold. 

Jeg vil derfor anbefale, at I som forældre læser historier højt for jeres barn og taler om dem 
efterfølgende. Dette bidrager til jeres barns forståelse af mere komplicerede tekster, ord og 

historier, som ikke trænes ret meget i de typiske små læs-let tekster. 
 

Læsning i 2. og 3. klasse 

I løbet af 2. klasse kommer afkodningen på plads hos de fleste, og den automatiseres 
efterhånden. Det betyder, at de fleste børn kan læse lidt længere tekster med mere indhold. I 

denne periode er det vigtigt, at barnet læser mange små, lette bøger, der passer præcis til 

barnets læseniveau. 
Selvom mange børn i løbet af 2. og 3. klasse bliver gode læsere, er det stadig en god idé at 

læse højt. Ved højtlæsning kan barnet høre historier, der er for svære at læse selv. Sådanne 
bøger og efterfølgende fælles samtaler om indholdet styrker barnets læseforståelse. 

 

Læsning og skrivning går hånd i hånd 
Når man skriver meget, bliver man samtidig en bedre læser. Ved at skrive udvikler børn deres 

ordforråd og bliver opmærksomme på ordenes lyde og teksternes opbygning. Dette hjælper 
dem, når de læser. Derfor må I meget gerne som forældre opfordre til skrivning. På 

www.frilæsning.dk kan I finde mange muligheder for at skrive fx boganmeldelser eller nye 

slutninger. Jeg vil anbefale, at I som forældre læser jeres barns tekster for på den måde at 
give skrivningen værdi. Sørg for at rose jeres barn for indsatsen; så skal vi nok tage os af det 

faglige.  
 

Børnestavning 

I 0. og begyndelsen af 1. klasse arbejder vi med børnestavning. Tanken med børnestavning er, 
at børnene får mulighed for at udvikle deres skriftsprog på samme måde, som de har udviklet 

deres talesprog; ved at prøve sig frem. Med børnestavning skriver børnene tekster ud fra 

http://www.frilæsning.dk/
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deres egen kobling mellem de lyde, de kan høre i ordene, og de bogstaver, de mener passer til 
lydene. Dette betyder, at man som voksen (forældre eller lærer) ikke skal rette barnets 

stavning, da det er okay at skrive ”åst” i stedet for ”ost”.  

Som forældre kan I hjælpe jeres barn til selv at skrive og stave ved at spørge: ”Hvilke 
lyde/bogstaver kan du høre i ordet?” I begyndelsen vil barnet måske kun skrive forbogstavet, 

men jo mere barnet træner, jo flere bogstaver tilføjes. Hensigten med børnestavning er, at 
børnene skal motiveres til at skrive og opleve en stolthed over at kunne helt selv.  

Fra 1. klasse begynder vi så småt at bruge ”voksenstavning”, hvor vi arbejder med at stave. 

lydrette ord samt små, hyppigt brugte ord som ”du”, ”han”, ”hun” osv. I 2. og 3. klasse 
arbejder vi videre med voksenstavningen gennem bl.a. staveregler. På denne måde styrkes 

elevernes stavning, der langsomt udvikler sig fra børnestavning til voksenstavning.  

 
Motivation 

Det er vigtigt at bevare barnets motivation for at lære dansk. Ros jeres barn og hold det 
positive fokus – så skal vi nok tage os af det faglige. Undgå at presse jeres barn unødigt, og 

kontakt endelig mig, hvis I har brug for at sætte arbejdsmængden ned for jeres barn i en 

periode. Det skal være sjovt at lære dansk hos Danes Worldwide!    
 

Deltagerbevis  
Når skoleåret er slut, modtager eleverne et deltagerbevis. Det findes i to udgaver:  

Elever, der har afleveret mindst 80 % af opgaverne kontinuerligt i løbet af skoleåret, består 

skoleåret på det kompetencegivende niveau. Elever, der har afleveret mellem 50-80 % 
opgaver, har fulgt undervisningen på det orienterende niveau. Afleverer man under 50 % af 

årets opgaver, udstedes der ikke et deltagerbevis.  

 
Kontakt til lærer og administration  

I er altid velkomne til at kontakte vores skolesekretær eller mig. Spørgsmål om 
undervisningens indhold samt pædagogiske og tekniske udfordringer rettes til mig. 

Henvendelser vedrørende tilmelding, betaling, ændringer af postadresser med videre rettes til 

skolesekretæren. 
 

 
Stort velkommen til!  

 

De bedste hilsner 
Ea  

 

Kontaktoplysninger  
Skolesekretær:   Lærer i 0.-3. klasse: 

Tina Andersen   Ea Als-Andersson 
tina@danes.dk     ea@danes.dk  

Tlf: +45 3529 4124   Tlf: +45 3360 1758 
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