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Guide til forældre med børn i indskolingen Kristian Langborg - Hansen Hent PDF Første skoledag er en stor
dag! Ikke kun for barnet, men også for forældrene, for nu starter processen med barnets frigørelse for alvor.
Barnet får sine egne relationer, lærer at tilegne sig viden på egen hånd, og får i det hele taget en masse

oplevelser uden forældrene.

Som forældre har man et stort ansvar for sit barns skolegang. Det gælder både på det faglige og det sociale
område.

Alle forældre vil gerne hjælpe deres børn med at lære at læse, skrive og regne – men hvordan gør man det
egentlig bedst? I dag findes der mange websteder og apps, der underviser barnet, og i denne bog anbefaler vi

nogle af de bedste til dansk, matematik, engelsk og en række andre fag.

Forældrene har også et ansvar over for skolen og de andre forældre i klassen. Derfor bruger vi også plads på
at fortælle, hvordan du kan have indflydelse på skolen, og hvordan I som forældre kan udnytte de digitale

muligheder.

Denne bog indeholder naturligvis også en grundig gennemgang af mulighederne i ForældreIntra, som er det
it-system de fleste skoler bruger til at holde forældrene informeret om, hvad der sker i skolen.

 

Første skoledag er en stor dag! Ikke kun for barnet, men også for
forældrene, for nu starter processen med barnets frigørelse for alvor.
Barnet får sine egne relationer, lærer at tilegne sig viden på egen
hånd, og får i det hele taget en masse oplevelser uden forældrene.

Som forældre har man et stort ansvar for sit barns skolegang. Det
gælder både på det faglige og det sociale område.

Alle forældre vil gerne hjælpe deres børn med at lære at læse, skrive
og regne – men hvordan gør man det egentlig bedst? I dag findes der
mange websteder og apps, der underviser barnet, og i denne bog
anbefaler vi nogle af de bedste til dansk, matematik, engelsk og en

række andre fag.

Forældrene har også et ansvar over for skolen og de andre forældre i
klassen. Derfor bruger vi også plads på at fortælle, hvordan du kan
have indflydelse på skolen, og hvordan I som forældre kan udnytte

de digitale muligheder.

Denne bog indeholder naturligvis også en grundig gennemgang af
mulighederne i ForældreIntra, som er det it-system de fleste skoler
bruger til at holde forældrene informeret om, hvad der sker i skolen.
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