Hvordan kan forældrene
styrke sammenholdet
imellem børnene?
1. Planlæg legegrupper specielt i de mindre
klasser, så børnene kommer til at lege med
andre end dem de plejer. Legegruppestørrelse
på 4-5 børn.
2. Hjælp hinanden med at køre til arrangementer.
3. Spørg evt. i indbydelser, om der er nogen der
kan køre, hvis ikke alle kan køre. Således vi ikke
”udelukker” nogen.
4. Ta ´ gerne børn med, selvom forældrene ikke
kan deltage i arrangementer.
5. Vær åben om dit barns sygdom, diagnose eller
særlige hensyntagen. Det kan skabe bedre
forståelse blandt forældre og børn.

Idékatalog til at
forbedre samvær på
Stoholm Skole

Hvordan kan vi styrke
forældresammenholdet?
1. Forældrekaffe til børnefødselsdage: Det er en god idé at
invitere forældre til at komme en halv time før børnene
afhentes (evt. have en kop kaffe klar)
2. Få korte arrangementer i nærområdet virker mere
overskuelige i en travl børnefamilie.
3. Afholde arrangementer med/uden søskende og evt. kun
for forældre.
4. Ideer til arrangementer:
a. Grillaften
b. Sommerfest
c. Julefrokost
d. Bingo
e. Kagebagning evt. i skolens køkken
f. Svømmehal (Ex. Skriv på forældreintra at vi
planlægger tur næste onsdag kl. 18)
g. Boldspil
h. Stjerneløb/konkurrencer/boldspil
i. Temafest: Halloween, teambuilding, running diner
(dvs. tage rundt og spise hos hinanden samme
aften)
5. Fælles arrangementer for årgange især tæt på ny
klassedannelse imellem 6-7 klasse.
6. Ved arrangementer kan man blande forældre med
bordkort, så det ikke altid er de samme, der sidder
sammen.
7. Skolens område og lokaler kan lånes til
klassearrangementer.
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Kære forældre
Idékataloget er lavet på baggrund af forældremøderne på
Stoholm skole efteråret 2012. Idékataloger er bygget op
om, hvordan vi kan styrke sammenholdet imellem
børnene og sammenholdet mellem forældrene. Det er
med det ønske, at hvis vi kender hinanden godt, kan vi
bedre løse problemer, inden de bliver for store.
Idékataloget skal også ses som inspirationskilde til
forældrerådene ude i klasserne, når der bliver afholdt
arrangementer i klassen. Det er bl.a. bygget på erfaringer
fra tidligere arrangementer. Dermed kan vi håbe på størst
mulig opbakning til arrangementerne.
Kataloget er et supplement til det værdigrundlag, vi
normalt arbejder med. Dvs. vi skal stadig huske at tale
godt om hinanden, børnene og lærerne i børnenes påhør
etc.

Vi opfordrer til at støtte op om de arrangementer der
afholdes i klassen!

Venlig hilsen
Skolebestyrelsen på Stoholm Skole

