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Bilag til ”Principper for klasseforældreråd” 
 
 
Generelt: 

- Man kan til arrangementer gøre brug af skolens lokaler såsom SFO’en, klasselokale, 
multihuset, legepladserne/udeområderne, bålhuset og skolekøkkenet.  
Reservering/booking af nogle af lokalerne skal ske via webbook: 
https://book01.webbook.dk/sonderborg/portal_borger/  
Kontakt skolens kontor eller skolens tekniske servicemedarbejder i forhold til lån af nøgler 
 

- Gennem Dybbøl IU’s fodboldafdeling kan man til favorabel Dybbøl-skole-pris leje klubhuset 
på Hørtoftevej 19C til klassearrangementer: https://fodbold.dybbol-iu.dk/ 
 

- Man kan ligeledes leje spejderhytten ved Vaskilde i Dybbøl til favorabel Dybbøl-skole-pris: 
https://dybboel.gruppesite.dk/spejderhuset/ 
 

- På forældrefiduser kan man hente yderligere inspiration til diverse arrangementer 
https://foraeldrefiduser.dk/ 

 
- Har man kontakt til en forening, hvor man kan låne lokaler, så gør det endelig 

 
Nystartede klasseråd: 

- I 0. klasse er det en god ide at blive klædt på til opgaven. Dette kan foregå ved, at de nye 
0. klasseråd samles sammen med børnehaveklasselederne. Børnehaveklasselederne vil 
gennemgå opgaven med klasserådene, og der vil være mulighed for at spørge ind til 
mulighederne i klasserådenes opgaver 
 

Eksempler til drøftelser/forældreaftaler på forældremøder: 
 

- afvikling af fødselsdage i privaten – om det er drenge/piger/alle børn i klassen 
- skal forældre inviteres den sidste halve time til at deltage i fødselsdagsfesten, for at de 

lærer hinanden at kende? 
- gavestørrelse til fødselsdage 
- hvordan uddeles slik/kage/frugt i klassen ved fødselsdage - dette i samråd med personalet 
- Lege-/spisegrupper hvor børnene blandes og leger med drenge og piger de ellers ikke 

leger med 
- holdningsudveksling og måske aftaler ift. hvornår mobiltelefonen skal være slukket om 

aftenen  
- Drøftelse om brugen af sociale medier (fx snapchatklassegrupper eller andre sociale 

medier) 
- konfirmationstiltag - fx om børnene indbyrdes giver hinanden kort/hilsner/blomst/gaver 
- alkoholregler til private fester (alle arrangementer på skolen foregår uden alkohol) 
- Gallafest på 9. årgang (med klassen eller årgangen?). Translokation og klassearrangement 

om eftermiddagen. Sidste skoledag ved slottet 
 
 

 
Vedtaget i skolebestyrelsen februar 2022 
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Ideer til arrangementer: 
 

Forældrearrangementer uden børn (fædre/mødre/begge køn sammen)  
 
For fædre:  

- Sport i gamnastiksal og pizza 
- Squash/padeltennis og mad 
- Sociale aften-arrangementer med spisning 

 
For mødre: 

- Cafétur 
- Housecrawl 
- Sociale aften-arrangementer med spisning 
- Foredrag 

 
For børnene: 

- Picnic med Bålmad 
- Badetur ved stranden om sommeren og vinterbadning  
- Orienteringsløb 
- Varm kakao og bålmad ved Støvlen 
- ”drage festival” i skanserne 
- Guidet naturtur 
- Natløb med forældre på poster og overnatning eller ved Sønderborg slot 
- ”Sov som et svin”, på Gråsten Landbrugsskole/haver til maver + naturvejleder inkl. 

Overnatning og mad 
- Gendarmsti vandretur 
- Sove med ulve/løver i Givskud ZOO 
- Skattejagt eller Pokemon Go tur  
- Sommerafslutning/sommerfest udenfor eller i multihuset med rundbold/stikbold 
- Overnatning i hytter eller shelter/Den grønne diamant i Nørreskoven. 
- Ture til lokale legepladser (overvej om alle forældre og søskende på deltage for at 

imødekomme familier der ellers må melde afbud da de skal passe andre søskende). 
- Cykelture  
- Skovture 
- Den store bagedyst (i skolekøkkenet) 
- Lave mad til hinanden, drenge vs. piger i skolekøkken (bedst for udskoling) 
- Fædre laver mad, hvorefter børn og koner kommer og bliver bespist 
- Nytårskur hvor klassen laver mad til alle familier og klassens personale 
- Børn og forældreråd laver mad til forældre – og så er der fællesspisning 
- Forældreråd laver og serverer morgenmad til klassen før juleferien/sommerferien 
- SSP: SoMe-oplæg 
- Besøge børneafdelingen 
- Klatrevæg Humlehøj eller High park ved Genner strand 
- Cykelringridning om sommeren med grill og spisning  
- Loppemarked 
- Juleklip i klasse eller hjemme 
- Sportsdag på skolens matrikel 
- Fastelavn i multihuset med fællesspisning 
- Diskofest 
- Gymnastik og overnatning i hallen 
- Biograf/teater tur 
- Bankoaften 
- Tilmelde klassen til stafet for livet 
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- Lazer/paintball tur 
- Snak med en Youtuber 
- påskefrokost 
- Escape room/escape tour 
- Gokart tur 
- Beachvolley 
- ”Jump a lot” tur  
- Alsik udsigtstårn 
- Fodboldgolf  
- Overnatning på skolen/klassen/SFO/klub 
- Halloween komsammen i SFO/multihus med spisning (forældre er også klædt ud) 
- Brætspilsaftener på skolen 
- Levende stratego 
- NERFgun battle eller velkrobattle i eks. gymnastiksal 
- Klub 54 teambuilding aften (ungdomsskolen organiserer) 
- Skøjtebanetur 
- LAN partys 
- Filmaftener med og uden overnatning. 
- Arbejdsuger/dage for børnene hvor de tjener penge til en evt. klassekasse. 
- Bowlingture 
- Svømmehalstur 
- Squash arrangement 
- Golf tur 

 
Årshjul for/fra forældrerådet 
Nedenunder er et eksempel på hvordan en årshjul for/fra forældrerådet kan se ud. Når året er 
planlagt, kan det med fordel sendes ud på Aula til alle forældre (og personale) således, at alle 
parter kan sætte kryds i kalenderen og derved sikre, at der er størst mulig opbakning til 
arrangementerne. 
 
God fornøjelse med arrangementerne. 
 
Skabelon for årshjul: 
Dato Hvad Hvor Anvarlig for besked til 

børn, forældre og 
personale på Aula, 
invitation, tilmelding 
m.m. 

Indkøb af 
varer/bestilling 
af mad 

Booking af 
lokaler og 
afhentning af 
nøgle 
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Eksempel på udfyldt årshjul: 
Dato Hvad Hvor Anvarlig for besked til 

børn, forældre og 
personale på Aula, 
invitation, tilmelding 
m.m. 

Indkøb af 
varer/bestilling 
af mad 

Booking af 
lokaler og 
afhentning af 
nøgle 

6.10 
Kl 14-
17 

Skovtur Kryb i ly i 
Sønderskoven 

Aron og Jens Aron - 

1.11. 
Kl. 18-
? 

Fædresquash 
med pizza 

Squashcenter og 
bagefter hos 
Aron  

Aron  Aron Aron 

9.11. 
Kl. 18-
? 

Mødreaften med 
tapas 

Hos Marianne Marianne Marianne - 

20.12. 
kl. 8-9 

Morgenmad for 
børnene i 
klassen 

I klassen  Thomas Thomas - 

24.1. 
Kl. 15-
17 

NERF battle Gymnastiksalen 
på skolen 

Jens Jens Aron 

3.3. 
Kl. 16-
18 

Bagedyst  Skolekøkken på 
skolen 

Thomas Thomas/Jens Jens 

12.6. 
Kl. 17-
19 

Sommerfest med 
overnatning 

spejderhytte  Marianne Marianne Jens 

26.6. 
Kl 8-9 

Morgenmad for 
børnene i 
klassen 

I klassen Aron Aron - 
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