Idekatalog for klasseforældreråd:
Eksempler på afholdte elev - forældrearrangementer
Indendørs aktiviteter på skolen:
 Ryste-sammen fest
 Orienteringsløb på skolen
o Elev-forældrearrangement, hvor børn og forældre kommer rundt på skolen til
forskellige poster.
o En god måde at lære skolen at kende på.
 Jule-klippedag (lørdag eftermiddag)
o klipperi (fremstillede bl.a. pynt til klassens juletræ)
o gløgg - æbleskiver - kaffe - sodavand
 Julehygge
o Sang julesange og hørte julehistorier
o Nyd et mindre traktement
o Godteposer til børnene
 Klassefest
 Afskedsfest i juni:
o Afskedsfest for 2 lærere, der skulle rejse fra skolen.
o Elever - forældre - lærere hyggede sig sammen et par timer i klassen.
 Dragebygning
 Squaredans

Indendørs aktiviteter “ude af huset”
 Leje af svømmehal
 Tur til Big Bowl
 Tur til Rollers i Vejle

Udendørs aktiviteter:
 Naturdag / udflugt til - Ballesbækgård
o Socialt samvær
o Boldspil , vandretur , fisketur.
o Medbragt mad indtaget i naturen.
 Fisketur:
o I oktober var vi på fisketur.
o Turen startede med kaffe/kakao og rundstykker, hvorefter vi kørte ud at fiske.
 Tur til Rørbækgård
o Hørte om fisk - plukkede blomster
o Fremstilling af naturcollage.
 Vinter - travetur i Hastrup Skov
o Sodavand, kaffe og kage i jagtstuen.
 Juletræshentning

 Kælketure
 Juletravetur:
o En herlig “juletravetur” rundt om Enesø på “Enesøgård”
o (i det herligste snevejr).
o Efterfølgende julegløgg, knas og varm chokolade til de frosne maver.
 Forårscykeltur
o På en almindelig skoledag i april, arrangeredes cykeltur til Galtkær fuglereservat.
o Turen startede kl. 10 og hjemkomst på skolen kl. 14.
o Klasselæreren og faglæreren i natur/teknik deltog i turen.
 Cykeltur:
o Cykeltur til Hastrup Skov - Rasteplads - bådebro.
o “Skatteleg”, som gik ud på forskellige gættekonkurrencer om ting i naturen.
o Den store grill blev tændt og den medbragte “pølse” blev ristet og skyllet ned med
indkøbte drikkevarer.
 Overnatning i telt
 Tur til Give Museum

