Tour des forældre –
på hyggemission
Lad børnene hygge med bedste, og kridt skoene til en sjov og
velsmagende Tour des forældre.
Derfor …
Der sker noget særligt
med vores indbyrdes
relationer, når vi bliver
budt indenfor hos
hinanden.
Et godt kendskab til
klassens forældre gør
kontakt og dialog
nemmere – også når det
handler om en eventuel
konflikt mellem børnene.
God stemning mellem
forældrene smitter af på
stemningen i klassen.
Sammenhold omkring
børn skaber sammenhold
mellem børn.

På cykel eller til fods besøger mødrene to af klassens private hjem, mens
fædrene besøger to andre. Værtsfamilierne sørger for lidt let og god mad samt
drikke. Til slut mødes fædre og mødre til en hyggelig afslutning.
I skal bruge:

Nem mad for værtsfamilierne



1 quiz





2 værtsfamilier til mødrene
2 værtsfamilier til fædrene
1 værtsfamilie til sidste stop
eller et fælleshus

1. stop kan fx servere velkomstdrink, pizza fra restaurant, øl
eller vin og vand.

En værtsfamilie åbner sit hjem
og forbereder let mad og drikke.
Udgifterne dækkes ved
brugerbetaling.

2. stop kan fx servere is med
kage fra supermarkedet,
dessertvin og vand.
Sidste stop kan fx servere kaffe,
te og småkager.

Vær opmærksom på, hvordan forældregruppen er sammensat mht., hvad
der serveres af mad og drikke.
Det kan fx være hyggeligt med et glas vin sammen, men det kan også
virke stødende. Afstem forventningerne, og sørg for, at ingen ubevidst
udelukkes pga. det, som serveres.
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Trin for trin planlægning af Tour des forældre
forældremiddag
Hyggeligt og nemt



Hold det på et meget
overkommeligt
niveau af pris og
forberedelse.

Aftal dato, tidspunkt og mødested.
 Meld dato ud til forældrene i god tid, så de kan notere den.
 Find et tidspunkt, fx en lørdag kl. 18-22.
 Aftal, hvor I starter med at mødes, fx uden for skolen.
 Aftal, om alle skal samles til sidst i et fælleshus eller hos nogle privat.



Vælg betalingsmåde (kontant før/under arrangementet).



Skriv en invitation, der deles ud i klassen og via ForældreIntra. Husk at
skrive:
 Hvis forældrene selv skal medbringe noget, fx cykel til transport.
 Navn, tlf.nr. og e-mail på en kontaktperson.
 Pris og afkrydsningsfelt, om man kan lægge hus til et stop.
 At hver forælder skal skrive en ”hemmelighed” om sig selv til en quiz.
 Hent en skabelon til en invitation på forældrefiduser.dk/forældrerundtur



Aftal, om læreren skal dele invitationen ud i klassen og samle tilmeldinger
ind.



Send en reminder ud før tilmeldingsfristen med en venlig opfordring til at
melde sig som vært, hvis der mangler huse.
 Følg løbende op på, om der er nok forældre, som kan lægge hus til.



Når I ved, hvem der lægger hus til, så lav en rute og tidsplan.
 Afsæt ca. 1½ time til hvert stop, inkl. transporttid.
 Print rute og tidsplan med adresser og telefonnumre på
værtsfamilierne.
 Udpeg én i hver gruppe, som sørger for, at tidsplanen holdes.

Undgå matchende
stole og kongeligt
porcelæn!

Quiz for kendskab
Hver forælder skriver
en information eller
en sjov historie om
dem selv, som de
andre ikke kender,
og sender den til en
tovholder.
Tovholderen samler
historierne i et
dokument. Hver
historie får tre
svarmuligheder i
form af navnet på
ejermanden og to
andre fra selskabet.
Quizzen printes i
antal deltagere.



Gør, hvad I kan for at få alle forældre med.
 Ring til de forældre, der ikke har meldt tilbage inden for tidsfristen.
 Undersøg muligheden for pasning af barnet dér, hvor en eller flere af
de andre børn passes, hvis det er grunden til, at de ikke kan komme.



Forbered quiz og bordplan, så forældrene blandes godt, når de spiser.
 Træk nr. eller billede i en pose, som matcher med en plads ved bordet.

På selve aftenen


Byd velkommen på det fælles mødested, og fortæl lidt om aftenen.
 Uddel rute og tidsplan.
 Opfordr alle til at tale med dem, de sjældent taler med.



Send holdene af sted, og opfordr til at rydde op efter hvert stop.



Når I mødes ved sidste stop, skal der quizzes.
 Del quizzen ud til alle, som skriver navn på og sætter krydser.
Historierne læses højt, der gættes i plenum, og den rigtige fortæller,
hvad historien går ud på. Den med flest rigtige svar vinder æren.



Slut af med at sige tak til værter og deltagere for en hyggelig aften.
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