
En god skolestart vil give barnet de 
bedste muligheder for at klare sig godt i 
det videre liv.

I skolen forventes der noget nyt og 
anderledes af barnet.

Det nye og anderledes stiller krav til 
barnet om en vis robusthed på det sociale 
område, om at have et godt sprog og en 
god portion selvværd.

Barnets sprog er noget af det vigtigste 
for, at det bliver parat til skolestart. 
Dette både i forhold til den faglige 
udvikling, men ligeså vigtigt i forhold til 
at kunne etablere venskaber. At have gode 
venner er afgørende for barnets trivsel.

Det skal selvfølgelig være både sjovt 
og meningsfyldt at forberede sig til 
skolestart, så barnet ikke føler sig 
presset og mister motivationen, inden det 
overhovedet er kommet i gang.

Hvis du som forælder er det mindste i 
tvivl om, om dit barn er skoleparat, så får I 
her mulighed for at deltage i et forløb, der 
netop handler om sprog og skoleparathed:

Målgruppen er 4-7 årige og deres 
forældre (3 gange i forløbet). Max. 8 børn 
pr. hold.

Altså, jer der vil give jeres barn det sidste 
PUF på skoleparatheden, og jer der siger 
ja tak til fælles og sjove oplevelser med 
lytteøvelser, rim og remser, fortælling, 
sansemotorik, dialogisk læsning, bogstav 
og lyd, rygmassage og meget, meget mere.

Vi er i hvert fald 2 voksne, der er klar til 
at give jer både oplevelser og ideer til og 
viden om, hvordan du og dit barn bliver 
helt klar til skolestart.

 
 

 
Vi glæder os til  
at møde jer.

Sprog og 
skoleparat
Er I klar til det nye 
kapitel i jeres og jeres 
barns liv: Skolestart..?

www.laeringsrum.dk v/Conny Fischer 
Tlf: 2346 1002

www.karlstad-kufferten.dk v/Stine Tryk 
Tlf: 6013 5653

Kontakt, læs mere og tilmeld jer:

Samlet vil det betyde,  
at barnet:

kan give udtryk for 
egne følelser, behov og 
interesser. 

kan vente i ro og lytte til 
andre. 

kan svare og tale for sig, 
når han/hun bliver spurgt 
om noget. 

har mulighed for at indgå 
i fællesskabet på lige fod 
med klassekammeraterne

kan modtage, forstå 
og handle på en fælles 
besked.

Skoleparathed er en forudsætning for god trivsel i skolen, og en god skolestart er med 
til at skabe et solidt fundament for jeres barns videre skolegang og uddannelse.

Vi starter d. 23. april og mødes  
8 tirsdage fra 15-15.45 på Kong  
Svend Plads 9b, Varde.

Pris

950,-


