
 

 

Vestfjendsskolen Skolebestyrelsen 

 

Informationsfolder til forældre. 

 

 

Hjælp dit barn – skab og styrk trivsel og sammenhold i klassen med aktiviteter. 

 

Trivsel i klassen styrkes, når elever og forældre føler sig som en del af et fællesskab. Få 

gode tips og ideer til aktiviteter her. 

Forældrerådet kan gøre en indsats for at alle kommer med, eksempelvis ved at kontakte 

de forældre, som enten ikke svarer på invitationen, eller som sjældent deltager. For at 

forældrene lærer hinanden bedre at kende brug evt. bordkort, sæt forældre i mindre 

grupper evt. efter hvordan børnene sidder i klassen. 

Forældrerådets opgaver: 

➢ Ca. to arrangementer pr. skoleår 

➢ Valg af klasseforældreråd sker på forældremødet 

➢ Fire forældre skal vælges og vælges for et år ad gangen 

➢ Helst frivillige, alternativt kan klasse listen benyttes 

 

Skulle der komme spørgsmål er i altid velkommen til at kontakte en fra skolebestyrelsen. 

Kontakt info findes i Aula. 

 

Idekatalog kommer på næste side, og er alene tænkt som hjælp og inspiration, og til info 

er det som regel muligt at låne skolens lokaler f.eks. skolekøkkenet.



 

 

Idekatalog 

 

På skolen 

• Forældrekaffe om 

morgenen 

• Morgenmad i klassen 

• Restaurant i klassen 

• Brætspils-aften 

• Banko 

• Julearrangement, 

julefrokost, jule bag, 

pyntning af 

klasselokalet 

• Forældrekaffe om 

eftermiddagen 

• Fælles spisning 

• Loppemarked 

• Overnatning 

• Klassefest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udendørs 

• Orienteringsløb 

• Byvandring 

• Kanotur 

• Cykel/legedag 

bålhygge og snobrød 

• Udflugt til dyrepark 

eller andet 

• Hyttetur/shelter 

• Gåtur i skoven 

• Telttur 

• Picnictur 

• Fisketur 

• Grill aften 

• Sommerfest, 

fastelavnsfest, 

Halloweenfest, Blå 

mandags fest, 

Nytårsfest 

• Leg og have i Skræ 

• Sjørup skov 

• Kongenshus hede 

• Borbjergmølle 

• Geocatch 

 

 

 

 

 

Andet 

 

• Klassekasse 

• Klasse album 

• Klasse bog 

• Biograftur 

• Søndagsbrunch 

• Tur i 

skøjtehal/skøjtebane 

• Filmaften 

• Bowling 

• Legehygge grupper på 

tværs i klassen 

• Virksomhedsbesøg på 

en forældre 

arbejdsplads 

• Forældre 

arrangementer uden 

børn 

• Svømmehallen 

• Aftale om fødselsdage 

og gave beløb 

• Tour de x klasse 

 

 

 

 


