Verdens nemmeste
arrangement på
legepladsen
Skolens legeplads eller en legeplads tæt på skolen er den
perfekte ramme for et uformelt arrangement. Nemt, billigt og
hurtigt at arrangere.
Derfor …
Det er nemt at arrangere
og tager ikke så lang tid.
Det er uformelt, og det
gør det nemt at deltage.
Børnene oplever, at
deres forældre snakker
sammen på kryds og
tværs.
Forældrene ser børnene
sammen. Det giver
mulighed for at opdage,
om nogle børn er meget
alene og måske trænger
til at blive inviteret mere
ind i fællesskabet.

Gør som 3. Y
På Kirkebjerg Skole i Vanløse har 3. Y en tradition med at mødes en lille times
tid på en legeplads nogle søndage om året.
"Det er nemt, vi skal ikke have alt muligt med, børnene kender konceptet – og så
er det nærmest halvvejs hyggeligt," smiler Peter, mens han blinker til
sidemanden, der hedder Bue. De har begge en dreng i klassen.
"Ja, jeg kan da kun anbefale det," siger Bue, far til Theo, og fremhæver det gode
ved, at arrangementet kræver så lidt af forældrene, men stadig har den effekt, at
man får talt sammen og bliver rystet sammen.

Indkøbsliste (20 personer)




20 stk. blandet frugt
Vand (10 l)
25 plastickrus til vand (og evt. kaffe)

Hør, om nogen har mulighed for at tage kaffe med.
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Trin for trin planlægning af en tur på legepladsen
"Der er ikke noget
værre end de store,
opstyltede
arrangementer,
hvor man ikke kan
få et ben til jorden,
medmindre man
har bagt en
drømmekage
formet som et
sandslot."
Bue, far til Theo fra 3. Y,
Kirkebjerg Skole i
Vanløse

At mødes på
legepladsen er et
arrangement, I
med fordel kan
holde 2-3 gange i
løbet af skoleåret.



Aftal dato, tidspunkt og sted.
 Meld dato ud til forældrene med det samme, så de kan notere den.
 Find et tidspunkt, hvor de fleste kan, fx kl. 16:30-17:30 en hverdag.
 Legepladsen skal være nem at komme hen til for alle. Brug fx skolens
legeplads.



Vælg betalingsmåde (klassekassen er oplagt her).



Skriv en indbydende invitation, der deles ud i klassen og sendes via
ForældreIntra. Husk at skrive:
 Navn, tlf.nr. og e-mail på en kontaktperson.
 Hent en skabelon til en invitation på forældrefiduser.dk/legeplads



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, som ikke kommer, om barnet kan komme alene.
 Tilbyd at hente barnet i SFO og bringe hjem bagefter, hvis forældrene
er forhindrede.



Forbered evt. en lille leg, som både voksne og børn kan være med i, og
som ryster sammen.
 Hent forslag til lege på forældrefiduser.dk/lege

På selve dagen


Initiativgruppen mødes lidt før tid, så der er folk til stede, når de første
dukker op.



Når alle er kommet, så byd velkommen, og sæt den forberedte leg i gang,
inden der er fri leg.



Hold øje med tiden, så det ikke trækker ud. Slut af med at sige tak til alle
for en hyggelig dag.
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