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Forløb til værkerne – en introduktion 
Sammen om Skolestart har udvalgt fire værker: et eventyr, en billedbog, en fagbilledbog og en app, som 

både kan introducere til forskellige genrer og skabe sammenhæng i overgangen fra børnehave til 

skole. 

Til hvert af de fire værker er udarbejdet et forløb til henholdsvis hjem, børnehave og 

børnehaveklasse. Det er således meningen, at man i børnehaveklassen genbesøger de værker, man 

arbejdede med i børnehaven. Aktiviteterne vil være nye, når man møder værket i børnehaveklassen. 

Hvis du har mulighed for det, kan det være en fordel at projicere bogen op på en storskærm, når du 

gennemgår bogen med mange børn på en gang. 

Hvis man på biblioteket gerne vil give en forsmag på forløbene, anbefales det at tage fat i de 

aktivitetsforslag, som er målrettet familien. Det kan støtte nogle familier i at gå i gang selv. 

Opbygning 

Forløbene er bygget ensartet op og starter med en kort introduktion til teksten og dens særlige 

opbygning, samt temaer og fokusord. 

Herefter følger de tre hovedafsnit Før læsning, Under læsning og Efter læsning med elementerne 

højtlæsning, samtale og æstetisk bearbejdning. 

Der er forslag til ét længere æstetisk læringsforløb, samt en række forslag til mindre omfattende 

aktiviteter. 

Du udvælger selv de aktiviteter, som passer bedst ind i jeres hverdag og læringsmål. 

Du vurderer også selv, i hvor høj grad din børnegruppe har udbytte af at blive involveret i 

planlægning, kontrol, præsentation og evaluering af aktiviteterne. Vi har tænkt det ind for at få 

børneperspektivet med og stiller bl.a. konkrete forslag til barnets involvering i den løbende 

dokumentation. Vi ser det som en væsentlig del af barnets læring og dannelse at håndtere tegning, 

fotografering, optagelser og andre metoder til at fastholde indtryk og formidle egne ideer. 
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For at understøtte barnets oplevelse af sammenhæng, kan man i børnehaven vælge at samle 

dokumentation af forløbene i en mappe eller kasse, som kan følge barnet til skolen. Således bliver det 

synligt for barnet, at I bygger videre på et kendt grundlag. 

Læsefidusens favoritter 

De fire værker i Sammen om Skolestart er: 

• Bettinas badekar af Flemming Qvist Møller m.fl. Forlaget Klim (2017) 

• Fyrtøjet af H.C. Andersen (1835). I forløbet henvises til udgaven fra Carlsen med Lars Gabels 

illustrationer (2018) 

• Livet i skoven - hvem bor her? Forlaget Globe (2019) 

• Sangglad. App fra Sangens Hus (vers. 2021) 

På sprogsporet.dk/sammen-om-skolestart kan du under Læsefidusens favoritter både finde de fire 

værker og hente alle forløb i printvenlig udgave.  

Diplom 

Under Mødestedet nederst på siden sprogsporet.dk/sammen-om-skolestart kan du registrere jer 

som dagtilbud/børnehaveklasse og dermed gøre det synligt for den kollega, som overdrager eller 

modtager din børnegruppe, at I anvender forløbet. Herefter dannes jeres eget personlige diplom, som 

du kan printe til alle deltagende børn. 

Biblioteket kan også oprette sig under Mødestedet med henblik på samarbejdspartnere. 

Bemærk, at du let selv kan rette henvendelse til potentielle samarbejdspartnere ved at bruge de 

formidlingsmaterialer og skabeloner, som ligger under Årshjulet. 

På sprogsporet.dk/sammen-om-skolestart finder du mere information om Sammen om Skolestarts 

øvrige indhold. 

God fornøjelse! 

 

 

Forløbene til Læsefidusens favoritter er udarbejdet af Herning Bibliotekerne. 
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