Hele klassen mødes
og leger
Derfor …

Legemøder er både sjove og hyggelige. Gå et par forældre
sammen, og invitér i skolens hal eller på plænen en god times
tid.

Det er nemt at arrangere
og nemt at deltage.

Sækkevæddeløb, rundbold, fodbold, tovtrækning, banke bøf … Der er uanede
muligheder for at lege.

Børn elsker, når de voksne
vil lege med.
Børnene lærer klassekammeraternes forældre
at kende og omvendt.
Forældrene har mulighed
for at opdage, hvis nogle
børn er lidt alene og
måske trænger til at blive
inviteret mere ind i
fællesskabet.
Børnene oplever, at deres
forældre taler på kryds og
tværs, når de henter.

Ting, I skal bruge:

Indkøb (20 personer)














Kander til saft og adgang til
vand
Plasticposer til væddeløb
Reb til tovtrækning
Bolde
Boldbat
Andre remedier til lege
Indkøb

25 plasticglas
1 flaske saft (10 liter)
Blandet frugt – beregn 1 stk.
frugt pr. barn

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


Lad det gå på skift
blandt forældrene,
hvem der arrangerer
legemøde.

Sørg for, at alle
børn er med i legen.
Hvis et barn er lidt
mut, så sørg for at
se og lytte til det
barn.
Tilbyd evt. barnet at
blive din helt
særlige
assistenttræner.

Aftal dato, tidspunkt og sted.
 Meld dato ud til forældrene med det samme, så de kan notere den.
 Find et godt tidspunkt. Hent fx børnene kl. 16 i SFO, og bed forældrene
hente igen kl. 17:30.
 Et godt sted er fx gymnastiksalen, en stor græsplæne eller et fælleshus.
Der skal være god plads og nemt at komme til. Book stedet i god tid.



Forbered forskellige lege – men ikke for mange.
 En bold, et bat, et reb og nogle sække – så er I godt på vej.
 Hent mere inspiration på www.forældrefiduser.dk/lege



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 køres hjem, hvis forældrene ikke kan hente.
 Navn, tlf.nr. og e-mail på en kontaktperson.
 Hent en skabelon til en invitation på forældrefiduser.dk/legemøde



Involvér klasselæreren og SFO.
 Inviter med, men respektér, hvis lærer og pædagoger 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.
 Tilbyd at køre barnet hjem, hvis forældrene er forhindrede.



Lav en liste med alle børnenes navne og forældrenes tlf.nr.



Sørg for indkøb et par dage inden, I skal lege.

På selve dagen


Initiativgruppen mødes på SFO’en for at hente og krydser børnene af, så
der er styr på alle.



Når I er dér, hvor I skal lege, så start med at byde velkommen, fortæl,
hvad I hedder, og fortæl lidt om, hvad I skal lave.



Del jer op i et par grupper, som går i gang med hver sin leg.



Læg op til en sludder mellem forældrene, som henter børn, den sidste
halve time af arrangementet.



Slut af med at sige tak til alle børn hver især for en hyggelig dag. Ryd op,
og lås af.
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