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Idekatalog til forældreråd på Karup skole 
 
Et godt samarbejde mellem forældre, samt en god opbakning til klassens sociale arrangementer, er 
en vigtig del af arbejdet med at sikre klassens trivsel. 
Forældrerådets vigtigste rolle er at støtte op om dette arbejde med klassens trivsel, bl.a. ved at stå 
for klassens sociale aktiviteter. 
Skolebestyrelsen har udviklet dette materiale, til inspiration til aktiviteter, der kan afholdes i 
klasserne. Men mulighederne er store, det er kun fantasien der sætter grænser. 
Forældrene opfordres til at lade forældre/elever tage billeder og gerne en beskrivelse af 
arrangementet, som kan deles til inspiration for andre, enten på forældreintra eller det sendes til 
skolen (skole.karup@viborg.dk), som sørger for at ligge det op på skolens facebookside.  
 
Forslag til aktiviteter: 

- Bagedyst – mødes til eftermiddagskaffe, hvor de lækre kager nydes, derefter afstemning om 
flottest/ bedste kage. 

- Fællesspisning evt. i skolens lokaler. 
- Låne skolekøkkenet til bage/ madlavning / bag julesmåkager 
- Bålhygge med snobrød, pandekager, popcorn, mad lavet over bål 
- Grillaften 
- Søndags brunch 
- Orienteringsløb 
- Skovtur 
- Rundbold turnering 
- Team Buildings øvelser – kan googles på nettet eks. Sjovteambuilding.dk 
- Mini OL – lave små dyste som trillebør ræs, gummistøvlekast, langrend på brædder, 

tovtræk, balance bom osv. Kun fantasien sætter grænser 
- Aktivitetsbane i gymnastiksalen  
- Aktivitetsbane ny foran skolen 
- Aktivitetsbane i Lunden eller bag den store gymnastiksal. 
- Cykeltur evt. med overnatning i shelters 
- Overnatning evt. på skolen. 
- Virksomhedsbesøg 
- Forældre hyggeaften 
- Discofest 
- Cykelværkstedet, vær med til at lære hvordan du kan holde din cykel og gør den klar. 
- Byvandring, få en til at fortælle om byens historie 
- Skattejagt 
- Konkurrencer f.eks. gæt og grimasser eller gæt en sang 
- Vandretur til Himmelbjerget, med madpakker  
- Legegrupper 3-5 børn besøger hinandens hjem, så de lære at lege på tværs samt med nye 
- Filmaften 
- Fodboldgolf 
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- Kanotur 
- Gokart 
- Svømmehal 
- Leje hallen 
- Fisketur 
- Bowling 
- Skøjtehal 
- Hjerl Hede 
- Tema fest 
- Banko 
- Baboon City 
- Juletræ i klassen, lav pynt til det 
- Biograftur 
- Overnatning i reepark 

 
Der er flere gode ideer på forældrefiduser.dk. 

 
Ønsker du at leje et eller flere af skolens lokaler, er du velkommen til at kontakte tekniske 
serviceleder Finn Jönsson via mail fij@viborg.dk 

 
Vi glæder os meget til at høre om jeres fantastiske arrangementer. Husk jo bedre forældre og børn 
har det med hinanden, jo bedre fungere klassen. 
 
Med venlig hilsen  
 
Skolebestyrelsen 
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