På skovtur med
klassen
Derfor …
Det er hurtigt at arrangere.
Den uformelle form gør
det nemt at møde op.
Der er plads til både leg
og snak blandt voksne og
børn.
Børnene oplever, at deres
forældre taler sammen på
kryds og tværs.
Forældrene ser børnene
sammen og har mulighed
for at opdage, hvis nogle
børn er lidt alene og
måske trænger til at blive
inviteret mere ind i
fællesskabet.

Tag et par timer i skoven, og foren hygge og gode
naturoplevelser. Det er en rigtig god anledning til at ryste
klasse og forældre sammen. Og så er det nemt at arrangere
og nemt at møde op til.
Spisning er ikke strengt nødvendig. Gør som her, og rist skumfiduser over bål på
hjemmesnittede pinde. Hvis I gerne vil spise sammen, så bed familierne tage en
picnickurv med til dem selv.

Ting, I skal bruge:

Indkøb (20 personer)












Overdækket bålplads
Brænde, hvis det ikke findes
på bålpladsen
Optændingsblokke og en
god lighter eller tændstikker
Knive til at snitte pinde
Evt. poser til sækkeløb eller
reb til tovtrækning
Indkøb

1 stor pose skumfiduser
Evt. 2 pakker mariekiks

Husk at aftale, hvem der står
for hvad.
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Trin for trin planlægning af en skovtur


Aftal dato, tidspunkt og sted.
 Meld dato ud til forældrene med det samme, så de kan notere den.
 Find et tidspunkt, hvor flest kan komme, fx en weekend efter frokost.
 Find et godt sted i skoven, hvor alle kan komme hen, også selvom man
ikke har bil. Gerne en bålplads med overdækning, hvis det skulle dryppe
lidt. Det kan mange gange være svært at udpege den præcise bålplads,
så overvej, om I skal mødes et kendt sted og følges på gåben.



Lav en plan B, hvis vejret ikke tillader skovtur. Aflys, eller se, om I kan
være indendørs et sted.



Vælg betalingsmåde – her er klassekassen oplagt.



Skriv en indbydende invitation, der deles ud i klassen og sendes via
ForældreIntra. Husk at skrive:
 At børnene kan hentes og bringes, hvis forældrene ikke kan komme.
 Navn, tlf.nr. og e-mail på en kontaktperson.
 Kort til bålpladsen med koordinater.
 Hent en skabelon til en invitation på forældrefiduser.dk/skovtur



Involvér klasselæreren.
 Inviter med, men respektér, hvis læreren ikke kan deltage.
 Aftal, om læreren skal dele invitationen ud i klassen og samle
tilmeldinger ind.



Send en venlig reminder ud før tilmeldingsfristen.



Gør, hvad I kan for at få alle børn med.
 Ring til de forældre, der ikke har meldt tilbage inden for tidsfristen.
 Tjek med de familier, der ikke kommer, om barnet kan komme alene.
 Tilbyd at hente og bringe barnet, hvis forældrene er forhindrede.



Lad én sørge for indkøb, når I ved, hvor mange I bliver.

På selve dagen


Initiativgruppen mødes i god tid på mødestedet. Et par stykker går til
bålpladsen og tænder op.



Byd velkommen, og send familierne ud for at finde pinde til skumfiduser.



Hjælp børnene med at riste skumfiduserne. Når de er ristet, smager det
rigtig godt at lægge dem mellem et par mariekiks.



Normalt pisker børnene rundt. Hav evt. med til sækkeløb eller
tovtrækning.



Slut af med at sige tak for en hyggelig skovtur, og sørg for at slukke bålet
og tage skraldet med hjem, hvis der ikke er skraldespande.
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