
Inspirationskatalog 

for 

klasserådene  

Formålet med dette katalog, er hjælpe de 
enkelte klasseråd på Åby Skole med ideer 
til aktiviteter som rådet kan iværksætte. 
 
Der er stor forskel på hvad forældreråde-
ne i de enkelte klasser ønsker at arrange-
re. Nogle gange er det de helt store sam-
menkomster, hvor alle elever med foræl-
dre og søskende overnatter i en spejder-
hytte. Andre gange er det ganske spon-
tant, at man mødes søndag eftermiddag 
til en gang rundbold i parken. 
 
Det er derfor vigtigt, at det enkelte klas-
seråd finder et ambitionsniveau som fler-
tallet kan rumme. Start evt. med de min-
dre arrangementer. 
 
Idékataloget opdateres løbende. Forslag 
og kommentarer er meget velkomne. 
  
Vi ønsker Jer god fornøjelse med arbej-
det i forældrerådene.   
 

Skolebestyrelsen, Åby Skole 

_______________________________ 
Pop-up arrangementer  
- aktiviteter med begrænset forberedelse. 
 

Skovture (om vinteren evt. med kælke)  

Tur til Mindeparken for at lege/spille bold/sætte dra-
ge op  

Familietur til skøjtebanen  

Cykelture om Brabrandsøerne 

Rundbold i parken 

Snobrød i parken eller privat 

Svømmehal / strandtur 

 

Evt. drenge– og pigeture hver for sig. 
 
 
 

_______________________________ 
Ture med overnatning  
Tur i spejderhytte/telt for børn og forældre, 
evt. med søskende. 
  

Daugbjerg  

Hørhaven  

Gudenåhytten  

Kongskilde  

Begstruplejren  

Mossø  
 
 

Tag evt. også et kig på en af følgende hjem-
mesider 
 
www.hyttelisten.dk 
www.hyttefortegnelsen.dk 
www.kfum-kfuk.dk/udlejning/ 

 
 

Overnatning med hajerne i Kattegatcenteret i 
Grenå er også en mulighed.  
Det er ikke billigt, og der skal bestilles i meget 
god tid. 
 

_____________________________ 
Ekskursioner  
 

Besøg på Århus Teater bag scenen (der må højst 
være 50)  

Fisketur til Pinds Mølle (Put and Take)  

Strandtur til Ballehage en sommeraften med pølser 
over bål  

Bowlingtur - i de små klasser kan der etableres bør-
nebaner flere steder  

Tur til springhallen i Risskov.  

 

Evt. drenge– og pigeture hver for sig.  



_____________________________ 
Klassearrangementer  
 

Fælles kaffe og kage-arrangementer i de mindre 
årgange  

Klassefester med fællesspisning og fælleslege/
underholdning  

”Farvel/goddag”-arrangement, når klassen skif-
ter lærere  

Fælles madlavning og spisning. Skolekøkkenet 
kan lånes. 

Skolestafet (i forbindelse med Marselisløbet - 
tag evt. kontakt til klassens idrætslærer)  

Bolcheproduktionsdag  

Rundbold på højbanen evt. efterfulgt af grill/
fællesspisning ved SFO. Griller mv. kan lånes.  
Det store kageshow. 

 

_____________________________ 
Julearrangementer i flere udgaver 
  

Juletræsfældning og juleklip til træet  

Tallotteri eller pakkeleg med medbragte pakker  

Vi laver julekonfekt  

Julefrokost for børnene  
 
 
 
 

_____________________________ 
Omkring klasserne  
 

Tjene penge til klasseture - fx pakke-opgaver  

Mødregrupper til snak og rødvin 

Fædregrupper til snak og rødvin  

Fest uden børn. 
 
 
Fælles tema-snakke i klassen vedr. 
 

Lektier  

Fødselsdagspolitik  

Komme-hjem-tider  

Alkohol og rygning  

Fester m/u forældre  

Lommepenge  

Kriminalitet  

Social trivsel  

Sikker chat på nettet  

Hvordan modtages nye elever (og forældre) i 
klassen? (kontaktforældre/mentor) 


