
 

TID OG STED FOR MAKKERLÆSNING 
 

 

Når man skal i gang med makkerlæsning, er et af de første spørgsmål, der melder sig, hvor og hvornår  

makkerlæsningen skal finde sted. Nedenfor har vi samlet erfaringer fra de første forsøgsprojekter. 

HVORNÅR? 

Alle makkerlæsningsprojekterne finder sted i hverdagene et sted i tidsrummet kl. 15.00–18.00. På det tids-

punkt af dagen kan både store og små godt trænge til at energitilskud, så det er en god idé at servere en lille 

snack.  

Hvis man skal planlægge efter, hvornår både store og små makkerlæsere har mulighed for at deltage, kan 

det let blive et svært puslespil at lægge. Hvis man vil undgå dette, kan man fastsætte et tidspunktet inden, 

man går i gang med at rekruttere, så der kun udvælges små og store makkerlæsere, der kan i det tidsrum. 

Eller man kan fastsætte tidspunktet, efter hvornår de små kan og rekruttere store derefter - eller omvendt.  

HVOR? 

Makkerlæsningen kan finde sted mange steder fx på skolen, i den boligsociale indsats lokaler eller på det 

lokale bibliotek. Det vigtigste er, at det er et hyggeligt sted, hvor børnene synes, der er rart at være. Det er 

ligeledes vigtigt, at der er nogle gode fysiske rammer, som gør det muligt for makkerparrene at sidde i fred 

og ro. Erfaringerne viser, at det fungerer bedst i ét lokale, så længe makkerparrene har mulighed for at pla-

cere sig lidt væk fra hinanden. Det har bl.a. den fordel, at tovholderen bedre kan fornemme, hvordan det går 

med makkerparrene og støtte op, hvis der er noget, der er svært. Det kan også godt fungere, hvis makker-

parrene sidder i afskilte rum. På den måde får de mere fred og ro, men den store makkerlæser er også mere 

alene med ansvaret for den lille. I så fald er det vigtigt, at tovholderen cirkulerer og fornemmer, hvordan det 

går.  

TRANSPORT TIL OG FRA MAKKERLÆSNING 

Et forhold, som er vigtigt at overveje, er, hvordan de små makkerlæsere skal komme til og fra makkerlæsnin-

gen. Hvis mange af børnene går i den samme SFO, kan det være praktisk at lægge makkerlæsningen i nær-

heden. Så er det let for tovholderen og de store makkerlæsere at gå over og hente børnene i SFO’en og evt. 

følge dem tilbage igen. Erfaringerne viser, at gåturen også kan være en hyggelig måde at komme i gang 

med makkerlæsningen på. Det kræver dog, at forældrene har givet en tilladelse til SFO’en om, at børnene 

må hentes. Det er en derudover en fordel, at aftale med SFO’en, at de hjælper til med at finde børnene og få 

dem ud ad døren.  

Denne ellers meget praktiske ordning kan dog have den ulempe, at man let får ”hægtet forældrene af”, da de 

ikke får en aktiv rolle i at sørge for, at deres børn kommer til og fra makkerlæsning. Indsatsen kan på den 

måde i princippet køre helt uden, at forældrene er involveret. Det stiller således ekstra krav til, at man invol-

verer forældrene på andre måder (se Sådan inddrages forældrene). 


