Til nytårskur i klassen –
vi skåler for hinanden
Indimellem kan det være godt, at børn og voksne minder
hinanden om, hvor vigtige gode venskaber er. Hvorfor ikke
gøre det, når man som dronningen inviterer til nytårskur med
børnebobler og nytårstale?
"Skååååål" Nytårskur en januar morgen inde i klassen er en anderledes og sjov
måde at ønske hinanden godt nytår på. Forbered en lille øvelse, hvor børn,
forældre og læreren i fællesskab laver nytårsforsæt for klassen.

Derfor …
Det er nemt og hurtigt at
arrangere og deltage i
Den uformelle form gør
det nemt at møde op.
Det er en god lejlighed til
at sætte fælles kurs med
nytårsforsæt
Børnene oplever, at
deres forældre taler
sammen på kryds og
tværs.



Ting I skal bruge

 Flipover eller en tavle
 Papir og kuglepenne
 Fade til vindruer og skåle
til chips

 Indkøb

Indkøbsliste til 20 personer








1 bk vindruer
20 tandstikker
2 poser chips
1 fl. saft (til 10 L)
7 fl. danskvand (a 1,5 L.)
25 plasticglas på fod

Husk at aftale, hvem der er
ansvarlig for at huske hvad.
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Trin for trin planlægning af en nytårskur
en
nytårskur
 Involvér klasselæreren


Aftal med læreren, hvornår det er bedst at holde nytårskur. Det er
praktisk og nemt, at holde kuren om morgenen, når børnene alligevel
skulle afleveres



Hør om I kan få adgang til klasselokalet lidt før, I starter.



Aftal om læreren vil dele invitation ud i klassen og samle tilmeldinger.



Vælg betalingsmåde – her er det oplagt, at klassekassen betaler.



Skriv en indbydende invitation, der deles ud i klassen og sendes ud via
ForældreIntra.


Husk at skrive navn, tlf.nr. og mail på en kontaktperson.



Hent en skabelon til invitation på forældrefiduser.dk/nytårskur



Send en venlig reminder ud før tilmeldingsfristen.



Forbered en lille øvelse om klassens nytårsforsæt.


Nytårsforsætter er
kun gode, når de
efterleves.
Husk at holde fast
og tag dem frem –
i hvert til næste
nytårskur!



Find inspiration til øvelsen på forældrefiduser.dk/nytårskur

Sørg for indkøb få dage inden kuren.

På selve dagen


Initiativgruppen mødes lidt før tid for at gøre klar.


Sæt tandstikker i vindruerne, hæld snacks op og gør klar til drinks



Når alle er kommet, så ønsk godt nytår fortæl lidt om, hvorfor I er samlet.



Inddel familierne i små grupper.


Bland familierne, så de ikke er sammen med dem, de kender bedst.



Hver gruppe får papir og kuglepen og skriver bud på nytårsforsætter.



Alle forslag samles, sorteres og skrives på en tavle eller flip over



Hold øje med tiden og slut af med at skåle godt nytår for hinanden. Læs et
par af nytårsforsætterne op



Skriv nytårsforsætterne i et dokument og del det på ForældreIntra og
hæng dem op rundt omkring i klasselokalet.
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