En bowlingtur med
klassen tager kegler!
”YES, YES, YES … Striiiike!” En times tid på bowlingbanen, er
en lidt anderledes ramme for et klassearrangement.

Trin for trin planlægning af bowling
Derfor …







Alle ved, hvad det handler
om. Den faste ramme gør
det trygt at være med.
Alle kan være med også dem som normalt
ikke bowler.

Meld dato ud til forældrene med det samme, så de kan notere den.
Find et tidspunkt, hvor flest muligt kan komme.
Find et bowlingcenter, som alle har mulighed for at komme til. Tjek om
stedet har særlige børnekugler, børnebander og evt. bowlingramper.



Vælg betalingsmåde (klassekassen eller kontant før/under arrangementet)



Skriv en indbydende invitation, der deles ud i klassen og sendes ud via
ForældreIntra. Husk at skrive:

Fordi man bowler i mindre
grupper glider snakken
nemt.
Der er ingen klargøring
eller oprydning - det klarer
bowlingcentret.

Aftal dato, tidspunkt og sted







Involvér klasselæreren





Navn, tlf.nr. og mail på en kontaktperson.
Pris og hvad den inkluderer, fx skoleje og en sodavand.
At man også er velkommen uden at bowle. Lav afkrydsningsfelt
Hent en skabelon til invitation på forældrefiduser.dk/bowlingtur

Invitér med, men respektér hvis læreren ikke kan deltage.
Aftal om læreren skal dele invitation ud i klassen og samle tilmeldinger.

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



Book bowlingbaner i god tid. Aftal med centret, hvornår de skal have
endelig besked om antallet.



Når I ved, hvor mange der kommer, så lav blandede hold på forhånd, så
de blandes på kryds og tværs og ikke kun taler med dem, de kender godt.

På selve dagen


Når alle er kommet, så byd velkommen og fortæl, hvordan holdene er sat
sammen. Forklar lidt om spillet og om pointene.



Slut af med at sige tak til alle familier, hver især, for en sjov dag.
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