
Om at være forældre på en lektiefri skole  -  Q&A 
 
Man kunne jo tro, at så skal man aldrig lave noget med sit barn derhjemme, men det er absolut ikke tilfældet. 
Derimod har du som forældre et medansvar for dit barns læring og helt konkret er det din opgave på FCO, 
som arbejder med differentieret undervisning.   
 
Ellers kan det være svært at få denne undervisningsform,som giver dit barn rigtig mange muligheder og 
fordele i deres studie- og arbejdsliv fremover, til blive en succes for dig og dit barn. Derudover er det 100% 
barnet, der laver opgaverne og ikke den voksne lektiehjælper, som det desværre ofte sker i en almindelig 
lektieskoleform. 
 
Betyder det at ABC og 1-2-3 ikke findes derhjemme ? 
 

• Nej, det betyder at dit barn bruger tiden i skolen på at arbejde fagligt, istedet for at bruge tiden at 
gennemgå stof  som de allerede har lavet. Dette gøres nu løbende i timerne og giver læreren meget 
bedre vilkår for se det enkelte barn, samt giver  det meget mere tid til det enkelte barn og dermed 
læreren bedre muligheder for at undervisningsdifferentiere og skabe et individuelt læringsrum. 

 
• Barnet må hjertens gerne arbejde derhjemme arbejde i sine bøger, men det er vigtig at det lysten 

der driver værket – altså barnets og ikke din, ellers kan de let komme til at miste motivationen for at 
lære i skolen.  

 
Betyder det så at mit barn ikke får nogen arbejdsmoral, og hvad så når de skal videre i fx gymnasiet ? 
 

• Dit barn vil høj grad have arbejdet med selvledelse, indgået i teamarbejde,  have lært disponere sin 
tid og kunne projektlede en opgave. Disse kompetencer er meget vigtig for at kunne gennemføre en 
ungdomuddannelse og et studie. Derudover er det et kompetencekrav fra nutidens og fremtidens 
virksomheder, som dit barn engang skal ansættes i.  

 
Hvad sker der når et barn har mistet lysten til at lære ? 
 

• Dit barn vil ofte reagere med mistrivsel, ”ondt i maven” og/eller adfærdsændringer alt efter om dit 
barn er introvert eller ekstrovert. 

o Et introvert barn – lukker sig ofte inde 
o Et ekstrovert barn – bliver ofte udafreagerede 

 
Hvordan kan dit barn få læringslysten tilbage ? 
 

• Den ene faktor vil være læring gennem leg og forskellige innovative processer for at dit barn 
genfinder læringslysten, som er det vigtigste fundament i dit barn skolegang.  

• Den anden faktor vil være tillid og tålmodig fra dig, som forælder til dit barn og skolen. Alt genskabe 
læringslysten og forundringsparatheden hos et barn eller en ung, kan være en langvarig proces og 
tage op 2-3 år - ikke mindst hvis dit barn / den unge har været igennem et skoleskift.  

 
Hvordan foregår det så i praksis? 
 
Ofte vil dit barns gruppelærer kommunikerer med dig igennem ugebrevet: 
 
Dansk: 
” Det ville være godt I hvis læser lidt med jeres barn derhjemme” 
 

• Find en bog med et emne sammen med dit barn som han/hun er vild med og læs en side eller et 
kapitel hver dag og husk lidt læsning hverdag virker supergodt på den lange bane og dit barn vil få 
mange små sejre. Det tager kun 15 min. om dagen, at give dit barn nogle gode læsevaner. 

• Du kan lade dit barn starte med at læse højt, når I læser godnathistorie og lige så stille vil de læse 
mere og mere, indtil de læser godnathistorie for dig. 



• Lån bøgerne på biblioteket eller skolen, brug nogle af den I har der hjemme ex billedbøger, 
børnefagbøger eller køb/ønsk/byt dem – de er ofte ikke ret dyre i boghandlernes/loppemarkedernes 
rodekasser. 

• Når dit barn bliver større, så skab en god læsekultur derhjemme og husk at man sagtens kan lære at 
læse ved at læse undertekster på fx Discovery. Husk at, børnene gør det, du gør og ikke hvad du 
siger J 

• Husk at nogle børn er slet ikke til skønlitteratur , lad dem læse faglitteratur - om det er modehistorie 
eller togmanualer er lige meget, bare de læser J 

• Spil ”Vild med Dyr” og lad dit barn læse op – så er der læringsgevinst på læsetræningen og i natur & 
teknik 

 
Lær at stave på den sjove måde 

• Spil scabble sammen – fåes også i  en børneversion 
• Lad barnet spille ”Stavning eller kaos” fra Pixeline på Nitendo DS. Der findes også en lang række 

staveapps til smartphone og iPad, som du kan downloade  
• Spil Wordfreud på iPod touch eller smartphone sammen med dit barn 
• Skriv brev til mormor eller farmor eller bfind en penneven på campingpladsen i sommerferien 
• Lad dit barn skrive postkortene, når I er på ferie eller ture 

 
Matematik: 

• Spil 500 med dit barn allerede inden skolestart og lad dem tælle point samme både i hovedet på 
papir 

• Spil Monopoly med dit barn og lad dem være bank 
• Lad dit barn lave pandekager, bage kage og bed om at få en dobbelt portion 
• Tag dit barn med ud at købe ind til familien og tal om priser og udregn hvad noget koster, når det er 

sat ned med 20% 
• Brug de tal og numre I møder i hverdagen, som udgangspunkt: tal om benzinpriserne, øv tabellerne, 

når I holder for rødt (hvor langt kan I nå inden lysene skifter), regn priser ud i svømmehallen eller i 
biografen, tal om vinkler og arealer, når I går tur på havnen 

 
Engelsk/tysk: 

• Lad barnet spille MineCraft, men kun på engelsk (eller tysk). Lad barnet fortælle dig, hvad der sker 
på skærmen -  på engelsk eller tysk 

• Indfør en dag i hjemmet, hvor I kun taler engelsk (eller tysk). Syng, tæl, se Disneyfilm og tal om lette 
emner: aftensmaden, fritidsaktiviteterne, sommerferien… 

• Køb Anders And blade og andre tegneserier barnet kender på ferien – på engelsk eller tysk 
 
Naturvidenskab/historie/natur og teknik, fysik/kemi/engelsk (4. kl. op ogefter): 

• Udnyt dit barn dragning til You Tube og præsenter barnet (og dig selv) for Khan Academy som er en 
hjemmeside og en You Tube Kanal, hvor Dr. Khan behandler emner i små filmklip. Kan ses som 
inspiration eller for at søge regulær viden. Dr. Khan og hans personale (alle universitetsuddannede 
mennesker) underviser i alt fra idéhistorie over geografi til kvantemekanik – på engelsk: 
www.khanacademy.org 
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Om Khan Academy: 
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teach-the-world.html 
http://ideas.time.com/2011/11/16/salman-kahn-the-new-andrew-carnegie/ 
 


