Ingen jul uden juleklip
og pebernødder
Det er først rigtig jul, når klassens små og store har været
samlet til et julearrangement. Brug lejligheden til at lave en
fælles, megalang guirlande, der kan pynte i klasselokalet hen
over jul og nytår.

Eller måske skal I bare hygge med en julesang, saftevand og masser af
pebernødder. Sæt 1-1½ time af, køb lidt ind og invitér. Så nemt er det.

Derfor …
En juletræsfest er en
gammel, hyggelig og
festlig tradition midt i en
mørk tid.
Pebernødder og
saftevand er nemt at
forberede, og den
enkelte familie skal bare
møde op.
Der kan foregå mange
gode og uformelle
samtaler mellem børn og
voksne, mens der klippes
julepynt.

Ting, I skal bruge:






Ekstra sakse, tape, limstifter
5-10 skabeloner til juleklip
Tommestok
Skåle til pebernødder
Kander til saftevand

Husk at aftale, hvem der er
ansvarlig for at huske hvad.

Indkøbsseddel (20 personer)





500 g pebernødder
1 flaske saft (10 l)
25 plastickrus
25 servietter



40 ark forskelligt farvet (evt.
glans-) papir til guirlanden



Evt. et juletræ
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Trin for trin planlægning af julearrangement


Hvis der er et par
ovne og kogeblus i
nærheden, kan I
overveje æbleskiver
og børnegløgg.
Men pas på med at
gøre det for
kompliceret. Nemt,
billigt og enkelt er
som regel det
bedste.

Aftal dato, tidspunkt og sted.
 Meld dato ud til forældrene med det samme, så de kan notere den.
Vælg en dag midt i november, så det ikke ligger oven i andre juleklip.
 Find et tidspunkt, hvor flest muligt kan komme, fx en morgen i
klasselokalet. Eller en eftermiddag inden aftensmad i et fælleshus.
 Et godt sted har borde og stole nok til alle. Og er nemt at komme hen til.



Involvér klasselæreren.
 Aftal evt. lån af klasselokalet, og at I pynter lokalet med guirlanden.
 Inviter med, men respektér, hvis læreren ikke kan deltage.
 Aftal, om læreren skal dele invitationen ud i klassen og samle
tilmeldinger ind.



Vælg betalingsmåde (her er klassekassen oplagt).



Skriv en indbydende invitation, der deles ud i klassen og sendes via
ForældreIntra. Husk at skrive:
 At familierne skal medbringe saks, limstift og evt. papir til ekstra pynt.
 Navn, tlf.nr. og e-mail på en kontaktperson.
 Hent en skabelon til en invitation på forældrefiduser.dk/julearrangement



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, der 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 I bliver.

På selve dagen

Hvis klassen har
juletræ eller gerne
vil have det, så kan
en lang guirlande
også pynte der.



Initiativgruppen mødes lidt før tid for at sætte borde og stole op i grupper
og lægge skabeloner til pynt frem og papir til den lange guirlande.



Når alle er kommet, så byd velkommen, og fordel børn og voksne ved
bordene, så de sidder med nogle, de ikke kender så godt.
 Hver gruppe går i gang med at klippe papirstrimler og lime dem
sammen til en guirlande.
 Hvis nogle har ekstra papir og god tid, kan de lave andet pynt. Hent
skabeloner på forældrefiduser.dk/julearrangement



Syng evt. en julesang undervejs mellem pebernødder og julepapir.
 Vælg kendte sange, hent forslag på
forældrefiduser.dk/julearrangement



De sidste 15 minutter hjælper alle børn med at sætte bordenes guirlander
sammen til én lang og måler længden. Skriv længden på et papir, der kan
hænge i klassen. Næste år kan I gå efter at slå jeres rekord!



Slut af med at sige tak og ønske glædelig jul. Ryd op og lås evt. af.
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