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Con1puterbørnehav 

En lille virksvuu.1c;u 
NewYork, USA, 

har fundet løsningen til 
"bekymrede fofældre, 
som jkke synes, at de 
deltager "nok i deres 

barris" hverdag. 

AfTina Nikolaisen 

"Det er med dårlig 
at mange forældre hver morgen 
afleverer deres børn i børneha
ven for at tage hu"} på en lang ar

bej,dsilag. 
Hvad ri10n barnet laver i 

løbet af dagen? Får han nu hueh 
p~, li'år de skal ud at gå tur? Er 
han ked af det og savner sin mor 

og far - og hvordan behandler "de 
voksne ham? 

Børn på 
En lille virksomhed i New 

" Y ork, USA. har "fundet løs-
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ningen til bekymrede forældre, 

5UI"Il'-.llu.c synes, at de deltager 

pe på internettet, 

ord ind og så kan de se på 
computerskærmen, når barnet " 
bygger et højt tårn afldodser og 
~ekk:e om pædagogen qolder 
hovedet koldt, når sønnen hæl
der juice "ud over sidemanden. 

Systemet, ~"'"~ " 
virksomheden har o01turudet. 
hedder 'Jeg Ser Dig' og be
står af enkle video~eraer, 
som er placeret i børne
højde forskellige steder i 
dagirutitutionen. Kamera
erne sender regelmæssigt 

sen
der et nyt fotografi ud pi 
internettet. 

Overskiften rubrikken) 

skal . formuleres og sættes 

med en størrelse, så den pas

ser til indholdet. En togulykke 

med 30 dræbte må f.eks. 
ikke. have en lille overskrift, 

da læseren så tror, at avisen 
ikke tager det .~lvorligt. ··Alvo

ren " vil afspejles i overskrif
tens størrelse. 

Manchetten 

giver læseren eri kort arielilte
ring om indholdet {et re
sume). Den er med frem
hævet skrift i forhold til· seJve 
indholdet. 

n 
er selve nyhedsteksten. ;Den 
er ofte delt op i ·afsnit med 
overskrifter (mellemrubrikker). 

Mellemrubrikker 

er overskrifter ·til afsnit. 
lange tekster vil der ofte. være 
mellemrubrikker for at lette 
læsningen. 

Billeder 

kan være fotos,. tegninger, 
grafik. De skal uneferstØtte 

· · indholdet og ikke bare pynte. 

Billedetplaceres centr.alt i for
hold til teksten og hele avis:. 
siden. 

Faktaboks 

giver en baggrundsviden, så 

læseren bedre kan forstå ind
holdet. 
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