Alt på et bræt –
spillebule for hele
klassen
Derfor …
Det er nemt at arrangere
og deltage i.
Den veldefinerede
agenda er tryg for både
børn og forældre.
Børnene får øvet sig i at
vente på tur, følge
reglerne og tackle
vinder- og taberrollen på
en god måde.
Børn og voksne taler
sammen, mens de
spiller i mindre grupper.
Børn og forældre lærer
hinanden bedre at
kende i mindre grupper,
mens de spiller.

De fleste børn elsker, når de voksne tager spilleudfordringen
op. Og så er det en fin måde at øve spillets regler i sociale
sammenhænge . Se her, hvordan I som forældre laver
spillebule for hele klassen – altså på den gode måde!
I skal bruge et par timer, et sted og en samling forskellige spil, så er I i gang. Lad
drengenes forældre tage te med og pigernes forældre tage kaffe med.

Saml spil, I kender og kan lide.
Vælg spil til min. 4 personer.
Spørg, om I må låne i SFO’en.

Indkøb (20 personer)



Forslag til spil








Ludo
Sequence
Mikado
Vendespil
Kinaskak
Yatzi
Spillekort





1 l mælk til kaffen
25 plastickrus til saft og
kaffe/te
1 pose småkager
2 ruller mariekiks
1 flaske saft (10 l)

Ting, I skal bruge:


Kander til saft

Husk at aftale, hvem der skal
huske hvad.
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Trin for trin planlægning af spillebulen




Vælg betalingsmåde – klassekassen er oplagt her.



Skriv en indbydende invitation, der deles ud i klassen og sendes via
ForældreIntra. Husk at skrive:
 At søskende også er velkomne.
 Hvad familierne skal have med (kaffe/te – evt. spil).
 At børnene kan hentes og bringes, hvis forældrene ikke kan komme.
 Navn, tlf.nr. og e-mail på en kontaktperson.
 Hent en skabelon til en invitation på forældrefiduser.dk/spil



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 og bringe barnet, hvis forældrene er forhindrede.



Sørg for indkøb, når I ved, hvor mange der kommer.

Undgå at lave et
langt, krævende
arrangement.
Det skal helst
være nemt, hurtigt
og billigt – både at
planlægge og
deltage.

Aftal dato, tidspunkt og sted.
 Meld dato ud til forældrene med det samme, så de kan notere den.
 Find et tidspunkt, hvor flest muligt kan komme, fx en hverdag kl. 16:0017:30 eller en weekend kl. 10:00-11:30.
 Et godt sted er et med stole og borde nok til store og små spillehajer.
Måske et fælleshus, en af forældrenes kælder eller et sted på skolen.
Det skal være nemt for alle at komme dertil.

På selve dagen


Initiativgruppen mødes før tid for at gøre klar, sætte borde og stole op i
små grupper, blande saftevand og lægge spil rundt på bordene.



Når alle er kommet, så byd velkommen, fortæl lidt om de spil, I har med.



Opfordr børn og voksne til at blande sig lidt, så de får talt med nogle af
dem, de sjældent taler med.
 Rotér efter noget tid, posen rystes, og nye spil kommer på bordet.
Hvis der er tid og plads, så lav evt. en lille aktivitet, der ryster
sammen. Find inspiration her: forældrefiduser.dk/lege



Slut af med at sige tak til alle familier for en hyggelig tur i spillebulen. Ryd
op, stil borde på plads, og lås af.
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