Måned

Arrangement

August

Første skoledag

August September

Forældremøder i klasser
og Farvelade

Klassetrin
Bh-klasse og 1. klasse skal
deltage med forældre kl.
10-12.00
Bh-klasse – 9. klasse

Opgave
Ingen
Måske bage en kage
Valg til forældreråd
Valg til aktivitetsudvalg
Valg til Farveladeråd
Hvem har lyst til at overtage undervisningen
ifm. pædagogiske dage?

1. klasse skal tænke på
bespisning (suppe) til Åben
Skole 1. torsdag i nov.

September

Arbejdsdag

2. klasse skal tænke på at
der skal arrangeres:

Planlægning af forældrefest

5. klasse skal tænke på at
der skal arrangeres:

Praktisk deltagelse i ’Restaurant’-bespisning
under ’Jul i den gamle….’

7. klasse skal tænke på at
der skal arrangeres:

Planlægning af forplejning til
sommerafslutning

8. klasse
Skal tænke på at der skal
arrangeres:

Planlægning af kagebod til juleafslutning
Planlægning af forplejning til
generalforsamling
Planlægning af forplejning til 9. klasses
dimissionsfest
Alle børn og forældre
Måske nogle klasser vil lave boder med
forplejning

Bh-klasse – 9. klasse
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Oktober

Forældremøde i
Farveladen
Introtur for
mellemtrinnet

Bh-klasse – 3. klasse

Trimdag – Fredag i uge
41

Bh-klasse – 9. klasse

4. klasse – 6. klasse

Løbedag kl. 8.10-10.45
November

Åben Skole

Bh-klasse – 9. klasse

1. klasse

December

Overbygningsteater
”Jul i den gamle
skolegård”

8. og 9. klasse
Bh-klasse – 9. klasse
5. klasse
5. og 6. klasse
8. klasse
2. klasse

Forældre med børn i Farveladen deltager
Valg til Farveladeråd
Elever deltager.
Forældre sørger for forplejning – bliver
uddelegeret
Alle elever – forældre må rigtig gerne
deltage – evt. cykle med
Der kan altid bruges forældre til at prikke
eller heppe
Forældre der har lyst, Forældreråd,
bestyrelse deltager i rundvisning
elever i overbygningen skal være der til
valgfag
Står for forplejning til Åben skole – kunne
være suppe
Alle børn og forældre
Står for aftensmaden i samarbejde med
lærer og elever – sælger ”Chili con Carne”,
Risengrød, Sandwich, eller lign.
Forældre fra 5. og 6. klasse hjælper med at
få ryddet op i cafeerne efter juleafslutningen/Luciaoptoget.
Kagebod
Afslører tema for forældrefest og sælger
billetter til forældrefesten

Januar
Februar

Teaterforestilling

Bh-klasse – 7. klasse

Børn og forældre
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Marts

April

Maj

Forældrefest arrangeret
af 2. klasses forældre
(kunne også godt være i
marts)
Fastelavn

Alle forældre

Info-møde med ny Bhklasse

Nye elever og forældre i
Bh-klasse

Pædagogiske dage (2
dage) for alle lærerne

Bh-klasse – 3. klasse
4. klasse – 9. klasse

9. klasse på udlandstur
Generalforsamling

9. klasse
Alle forældre
8. klasse

Arbejdsdag

Bh-klasse – 9. klasse

Forårskoncert
musikskolen
Lejrskole

Bh-klasse – 9. klasse som
går i musikskolen
Bh-klasse – 8. klasse

Dimission af 9. klasse

9. klasse med forældre
8. klasse + forældre

Sommerafslutning

Bh-klasse – 9. klasse

Bh-klasse – 9. klasse +
forældre
7. klasse + forældre

Aktivitetsudvalg sørger for at nogen bager
boller til klasse

Forældre overtager undervisning +
Farveladden
Vikarer/lærerstuderende overtager
undervisning
Enkelte forældre deltager som chauffører
Valg til bestyrelse
Står for forplejning til generalforsamlingen
(Buffet/snacks)
Alle børn og forældre
Måske nogle klasser vil lave boder med
forplejning
Alle interesserede indbydes til koncert
Forældre kan deltage i køkkenet og som
praktisk hjælp på turen
Står for forplejning til dimissionsfesten
(festmiddag)

Står for forplejning på bestilling til
sommerafslutningen – kunne være
sandwich.
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Økonomi i forbindelse af arrangementer:
2.kl: Forældrefest
- et eventuelt overskud deles ligeligt mellem klassekassen og Fonden
5. kl: Bespisning Jul i den gamle Skolegaard
- klassen tager sig af alle udgifter og indtægter ved salg
- et eventuelt overskud sættes ind på klassekassen
7. kl: Bespisning Sommerafslutning
- klassen tager sig af alle udgifter og indtægter ved salg
- et eventuelt overskud sættes ind på klassekassen
8. kl: Kagebod til Jul i den gamle Skolegaard
- klassen tager sig af alle udgifter og indtægter ved salg
- et eventuelt overskud sættes ind på klassekassen
Ved følgende arrangementer afholdes udgifterne af skolen, og skolefællesskabet takker for hjælpen med 5.000,- til
klassekassen i starten af 9. klasse:
-

1. kl: Bespisning ved Åben Skole/Dialogmøde (budgetramme 2.000,-)
8. kl: Forplejning til generalforsamlingen (budgetramme 2.000,-)
8. kl: Dimissionsfest for 9. klasse (budgetramme: 8.000)
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Opsummering:
Klassetrin
Børnehaveklasse
1. klasse

Aktivitet

Desuden skal der tænkes på:

•

2.
3.
4.
5.

•

Til arbejdsdagene:
Måske nogle klasser vil lave boder med
forplejning

klasse
klasse
klasse
klasse

•

•
6. klasse

•

7. klasse
8. klasse

•
•
•

Bespisning (eks. suppe) til Åben
Skole 1. torsdag i november
Står for Forældrefest tidlig forår

Står for aftensmaden til ”Jul i den
gamle skolegård” i samarbejde med
lærer og elever – sælger ”Chili con
Carne”, Risengrød, Sandwich, eller
lign.
Forældre fra 5. og 6. klasse hjælper
med at få ryddet op i cafeerne efter
jule-afslutningen/Luciaoptoget.
Forældre fra 5. og 6. klasse hjælper
med at få ryddet op i cafeerne efter
jule-afslutningen/Luciaoptoget.
• Står for forplejning på bestilling
til sommerafslutningen – kunne
være sandwich.
Kagebod til ”Jul i den gamle
skolegård”
Står for forplejning til
generalforsamlingen (Buffet/snacks)
Står for forplejning til
dimissionsfesten (festmiddag)

Til pædagogiske dage:
Forældre overtager undervisning
Vikarer/lærerstuderende overtager
undervisning
Lejrskole:
Forældre kan deltage i køkkenet og
som praktisk hjælp på turen

9. klasse
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