Børnefri forældremiddag med buffet
Få alle de gode grunde til, at klassens forældre mødes uden
børn. Og få en plukkeklar trin for trin-hjælp til planlægningen
af en hyggelig middag.
Derfor …
I får uforstyrret tid til at
lære alle forældre at
kende.
Et godt kendskab til de
øvrige forældre gør
kontakten nemmere –
også når det handler om
konfliktløsning mellem
børnene.
Børn, hvis forældre
kender hinanden godt,
mobber ikke hinanden.
Forældre smitter! Og god
stemning mellem
forældrene smitter af på
stemningen mellem
børnene i klassen.
At gøre noget aktivt
sammen giver gode
snakke.

Nogle får sved på panden over at høre det: forældremiddage. Sidde der og blive
gode venner med fremmede mennesker, mens man i forvejen mangler tid til at
pleje sine gamle venskaber.
Gør det alligevel, og se det som en investering i dit barns skoletid. Gør det, fordi
børnefri aktiviteter styrker sammenholdet blandt forældrene i en klasse.
Forældre smitter, og sammenhold omkring børn skaber sammenhold mellem
børn.

Ting, I skal bruge:

Indkøbsseddel (20 personer)







 Servietter
 Evt. pynt til bordene
 2-3 flasker velkomstdrink
(evt. alkoholfri)

Pynt (duge, blomster og lys)
Lighter/tændstikker
Musik
Kander til vand
Quiz i antal deltagere og
nogle kuglepenne

Husk at aftale, hvem der er
ansvarlig for at huske hvad.
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Trin for trin planlægning af forældremiddag


Vær meget
opmærksom på
evt. aftaler og
hensyn, hvad
angår alkohol.

Quiz, der skaber
kendskab
Hver forælder skriver
en information, som
forældrene ikke
kender til, eller en
sjov historie om sig
selv og sender den til
en tovholder.
Tovholderen samler
historierne i et
dokument. Hver
historie får tre
svarmuligheder i
form af navnet på
ejermanden og to
andre fra selskabet.
Quizzen printes i
antal deltagere.

Aftal dato, tidspunkt og sted.
 Meld dato ud til forældrene med det samme, så de kan notere den.
 Et godt tidspunkt er en aften i weekenden, fx kl. 18.
 Et godt sted kan være hos en af forældrene privat. Alternativt et
fælleshus, hvor der er køkken og tallerkener mv.



Skriv en indbydende invitation, der deles ud i klassen og sendes via
ForældreIntra. Aftal, om læreren skal dele invitationen ud og samle
tilmeldinger ind. Husk at skrive:
 At forældrene skal medbringe en ret til maks. 4 personer, drikkevarer
og evt. tallerkener, bestik og glas.
 At hver forælder skal skrive en ”hemmelighed” om dem selv til en quiz.
 Navn, tlf.nr. og e-mail på en kontaktperson.
 Hent en skabelon til en invitation på forældrefiduser.dk/forældremiddag



Sæt en seddel op på døren i klasselokalet, hvor familierne kan skrive,
hvad de medbringer. Skriv også, hvornår man senest kan skrive sig på.
 Del sedlen op i grøn salat, fyldig salat, kød, brød og smør, snacks,
dessert, kaffe og mælk og evt. velkomstdrink.



Send en venlig reminder ud før tilmeldingsfristen sammen med et overblik
over, hvad der medbringes (sedlen fra døren).



Gør, hvad I kan for at få alle forældre med.
 Ring til de forældre, der ikke har meldt tilbage inden for tidsfristen.
 Undersøg muligheden for pasning af barnet dér, hvor et eller flere af
de andre børn passes, hvis det er grunden til, at nogle ikke kan
komme.



Forbered en bordplan, så forældrene blandes godt og grundigt.
 Kvinderne tager den ene sko af, som lægges i en sæk. Mændene
trækker en sko, og ejeren bliver borddame.
 Efter 1 time flytter alle kvinder 3 pladser mod højre.



Køb pynt, som klassekassen betaler. Eller aftal, hvem der tager hvad med.

På selve aftenen


I mødes for at gøre buffeten klar, stille borde og stole op og pynte.



Når alle er kommet, så byd velkommen med en lille skål.



Sæt bordplanen i gang, og undervejs skal der quizzes.
 Tovholderen deler en quiz ud til alle, som skriver navn på og sætter
krydser. Historierne læses højt, der gættes i plenum, og den rigtige
fortæller, hvad historien går ud på. Den med flest rigtige svar vinder
æren.



Slut af med at sige tak til alle for en hyggelig aften, og hør, hvem der lige vil
hjælpe med oprydningen.
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