
Årgangsopgaver – alle forældre 
Der udpeges på årets første forældremøde en tovholder fra hver klasse til de forskellige årgangsopgaver. Tovholderne 
indkalder til møde/fordeling af opgaver.  Skolen har ’to-do-liste’ til hvert arrangement. Tovholderne aflevere returnerer 
opdateret ’To-do’ efter arrangementet. 
 

0.-1. klasse: Generalforsamling (Obs! ny form med fællesspisning i skoleåret 2019-2020) 
o Opstilling borde/stole i KUBEN 
o Dække borde/klargøre service 
o Sørge for kaffe/te/kage 
o Tilmelding til fællesspisning/bestilling/servering af mad står støtteforeningen for 
o Oprydning og opvask (bestyrelsen og støtteforeningen hjælper) 
o Støtteforeningen sørger for indkøb af kaffe/te/øl/vand og pengekasse 

 
2. og 3. klasse: Fællesspisning/musicalaften 

o Kaffe-kagebord i Kuben (til efter musical) 
o Opsætning af borde/stole i Foyeren/Lillesal (torsdag) 
o Dække borde 
o Brygge kaffe/te 
o Koordinere kagebagning (evt. opslag på FB) og servere 

o Fællesspisning på skolen (før musical) 
o Opsætning af borde/stole rundt på skolen til spisning og udlevering af mad (fredag). Familierne 

har selv service med. 
o Servere maden og sørger for oprydning efter spisning (stole reserveret til forestillingen) 
o Støtteforeningen sørger for indkøb af kaffe/te/øl/vand, pengekasse og tager imod betaling af 

billetter (mobilepay fra skoleforældre) 
o Skolen annoncerer billetsalget, tager imod kontakte betalinger, samler bestillingerne og bestiller 

maden (aftaler med 2.-3. klasse) 
 
4.-8. klasse: Oprydning efter musical 

o Oprydning i salene, foyeren og køkken 
 
4.-5. klasse: Uddeling af sognebladet - 4 gange om året (1 kr. pr. blad overføres til klassekassen) 
 
5.-6. klasse + forældrerådet BH: Fastelavn 

o Hjælpe Borgerforeningen med opsætning af borde/stole og tønder 
o Afvikle tøndeslagning 
o Hjælpe med oprydning og opvask 
o Borgerforeningen står for anretning og servering af kaffe/kage/slikposer, alle indkøb, annonce og billetsalg 
o Friskolen/SFO står for bordpynt, optog, fælleslege og præmieoverrækkelsen 

 
7. klasse: Dimission 

o Opstilling stole, buffetborde og pynt 
o Købe ind, forberede forplejning/kaffe mm og servere 
o Oprydning/opvask 

 
6., 7. og 8. klasse: Loppemarkedet/julemarked  
8. klasse udgår af udvalget efter loppemarkedet/julemarkedet 

o Sørge for annonce til sogneblad/ugeavis  
o Lave arbejdsfordelingsplan m.m. i forbindelse med afholdelse af selve loppemarkedet (fre+lør) 
o Afholde møde for alle forældre umiddelbart før loppemarked (gennemgår arbejdsplanen) 

 
Bestyrelsen og skolen: Åben Skole 

o Skolen sørger for at sætte borde/stole op  
o Bestyrelsen står for at servere mad 
o Skolen står for at tage imod bestillinger (via støtteforeningen) og bestille mad 
o Støtteforeningen sælger øl-vand 
o Bestyrelsen står for oprydningen/opvask 
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