Inspiration til arrangementer
for Resenbro Skoles forældreråd

Dette materiale er udarbejdet med det formål at inspirere og hjælpe forældrerådene med at
tilrettelægge arrangementer for børn og forældre.
Materialet er en samling af gode erfaringer og nye idéer.
God fornøjelse!
Venlig hilsen
Skolebestyrelsen

Idébank til arrangementer
 Fædre/Mødre aften
Alle mødre og alle fædre er ude at spise hver for sig.
Formålet er at lære hinanden at kende på tværs af drenge/pige forældre.


Sommerpicnic
Familiearrangement.
Madkurv. Evt. salg af hjemmebagt kage, pengene gik til klassekassen.

 Grillaften
Grillaften for klassens børn og familien. Mad, boldspil og megen tid til snak.

 Fastelavnsfest
Slå katten af tønden i skolegården og spise boller og drikke saftevand.
Kan evt. udvides til også at omfatte spisning. Udklædning er en naturlig ting.

 Far/drenge - mor/piger osv.
Far/drenge aften eller mor/datter aften, hvor der hygges/laves noget, som er
hyggeligt. Eksempelvis pizzabagning, smykker, fisketur o. s. v.

 Tur i Indelukket
Sidde på et tæppe i de grønne arealer og spise kaffe og kage.
Spille forskellige spil, af de som har lyst. F.eks. vikingespil, petanque mm.

 Børnelopper
Et loppemarked for børnene, hvor deres legetøj kunne finde et nyt hjem.
Arranger boder, og lad børnene regne sammen m.v.
Slut af med saftevand og kage, eller hvad der passer til årstiden.

 Fisketur
Mødes ved en Put’n’ take og spiste medbragt morgenmad. Herefter fiske i nogle
timer. Dagens største fangst bliver præmieret.

 Teaterforestilling
Eks. til Det Ny Teater.

 Almindsø rundt
Man mødes ved Almindsø, Østre Søbad med madkurv og godt humør, gode sko,
For forældre, søskende, bedsteforældre m.fl.
Gåtur rundt om søen – måske et løb – måske med poster …
Når man kommer tilbage til start, spises og leges der på plænen.

 Tange El-museet
Forældreråd/forældre + elever tager på en heldagstur, hvor de får brugt alle deres
sanser.

 Forældrehygge
Forældrene laver mad sammen i et madkundskabslokale og spiser sammen bagefter
uden børn.

 Juleskovtur og juledekorationer
Først en tur i skoven, hvor der samles materialer ind til juledekorationer.
Herefter serveres gløgg, æbleskiver og sodavand på skolen.

 Halloween-arrangement
Børnene er klædt ud - lokalet pyntes. Hver familie medbringer en uhyggelig ret.

 Cykeltur og evt. vask af børnenes cykler
Evt. i forbindelse med kampagen ”Alle børn cykler” eller cyklistprøve.

 Sportseftermiddag med ti‐kamp
Gummistøvlekast m.m. med forældre og eventuelt søskende.

 Badning og leg ved Almindsø/De Små Fisk
Mødes med madpakker og bader, spiller spil mm.

 Spilleaften med brætspil
Quiz, Gæt og Grimasser, Tegn og Gæt, børnematador.

 Tur til Himmelbjerget
Spisning af medbragt mad bagefter.

 Minibiograf
Der laves minibiograf i klasseværelset eller klubben med puder, tæpper og guf.

 Orienteringsløb/skattejagt med poster/opgaver
Der sættes sjove poster op i skoven. Præmie til vinderne.

 Bål med snobrød og pølser
Hyggeaften med bål og snobrød.

 Pyjamas party
 Drageflyvning
 Bowling
 Kælketur/skitur

Andre Gode råd


For at undgå sammenfald med arrangementer i skolen, er det en god ide at tjekke
skolens kalender evt. via skolens aktivitetskalender på skolens hjemmeside. Det er
svært nok at finde datoer, hvor alle fra forældrerådet kan deltage, og det er ærgerligt
at skulle ændre tidspunkter når først, der er meldt en dato ud.



Nye elever og forældre i klassen: Det er en god ide at lave et arrangement, hvor man
har mulighed for at byde nye forældre velkommen. Her er det en god ide med et
arrangement, med forskellige aktiviteter, hvor deltagerne laver noget sammen på
tværs af sædvanlige ”grupper”, fx løb med poster, spil, lege, osv.



Gode erfaringer sendes til skolens kontor, så de kan komme med i idébanken.

