PRAKTISK INFO
I forbindelse med klasse arrangementer
kan følgende lokale lånes på skolen:
Aula, Gymnastiksal, Kantine,
Skolekøkken, SFO (hvis man har børn i
SFO’en).
Ønske man at låne skolens faciliteter
skal man i god tid kontakte skolens
tekniske serviceleder Lars Pedersen på:
51 57 63 57 eller administrative leder

Velkommen som forældre I jeres
barns skoleklasse!
I kender sikkert fornemmelsen, når I er
startet på noget nyt: Ny arbejdsplads, et
kursus eller en skole. Opgaven med at finde
sig til rette og få nye venner, er helt
afgørende for at man kommer til at trives I
det nye.

Sådan er det også for jeres barn. Derfor
opfordrer vi jer forældre til at investere
noget af jeres tid—for at skabe et godt
fællesskab I klassen.
Vær åben og nysgerrig, sørg for at lære de
andre forældre at kende, og bidrag til at I
får lavet nogle sociale arrangementer.

Idékatalog til sociale
arrangementer i
klassen

Marianne Glad på: 87 13 63 08. Ved lån
af SFO`s lokaler kontaktes Jytte
Fredholm på: 20552450
Shelter pladserne i Lisbjerg, Lisbjerg gl
Skov, Lisbjerg Skov, Egå Engsø,
Mollerup Skov bookes på
friluftslivaarhus.dk
Madpakkehus og bålplads i den gamle
grusgrav v Spørring samt Fælleshuset i
Spørring kan bookes via
Borgerforeningen. Se mere info på
spørring-by.net

Særligt I den første tid er det vigtigt at være
opmærksom på at gøre en særlig indsats
for at få alle med. Tænk I aktiviteter og
arrangementer, som alle har mulighed for
at være med til. Her er der også en god ide
at alle medvirker til at inddrage hele
klassen.
Med dette lille idéhæfte får I en stak
konkrete idéer til aktiviteter, der kan styrke
fællesskabet i klassen.
Hæftet indeholder også praktiske
oplysninger, hvis I gerne vil låne lokaler
mv.

På www.bakkegaardsskolen.dk—under
forælder—sociale arrangementer kan I
finde inspiration fra tidigere
arrangementer. Vi håber I også vil dele
jeres invitation med andre.

Gymnastiksal i Spørring bookes via
booking@mkb.aarhus.dk (Sport og
fritid opkræver betaling)

Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen

Læring - Trivsel - Mangfoldighed - Tradition

Idéer til arrangementer
Gåtur byen(byerne) rundt og se, hvor
vi hver især bor. Del evt. op i en dag i
Trige og en dag i Spørring.

I en travl hverdag kan det nogen gange være
en god idé at tænke fælles spisning med i
arrangementet. Der er flere muligheder fx

Dagen kan fx slutte af med at spise
medbragt mad (alle har en ret med til
buffet), fælles grill eller lignende.



Placeres med fordel i en weekend, så
flest muligt kan være med.

Alle medbringer en ret til en fælles buffet

Aarhus Skøjtehal



En (stor) gryde (eller måske flere) med
sammenkogt ret

Bowling



Grill—alle medbringer selv kød og tilbehør

Der er masser af gode naturområder, hvor
man kan tage på fælles tur med madpakker
og et par kager fx

Diskofest—inkl. kort beskrivelse
—kan fx være at låne gymnastiksalen
eller tilsvarende lokale, musik, lidt
diskolys og små parasoller i saftevandet…

Bålhyggearrangement—evt. med snobrød og spisning..

Der er masser af børnevenlige aktiviteter, hvor man blot kan reservere
plads og så mødes på stedet fx



Leg og hygge i nærliggende skove



Gåtur på Kalø slotsruin



Gå rundt om Egå Engsø



Følle strand— medbring evt madpakker

Svømmehal (evt badeland i Randers)
Inde– og udeleg på Dokk1

Slut af inden juleferien med et
”æbleskiver og gløgg” arrangement en
eftermiddag inden jul

Overvej om I skal lave en aften, hvor
de voksne lærer hinanden at kende—
fx over rødvin og ost:-)

