Idékatalog til forældrerådsarrangement udarbejdet i marts 2012
0. KL.
Stjerneløb på skolen (så nye forældre lærer skolen at kende)
Nytårstaffel/ Nytårskur – spiste sammen, forhindringsløb
Nytårsgalla på skolen med hatte, champagne og canapéer
Biograf + popcorn på skolen
Momhøje m/grill og naturlegeplads
Fællesspisning på skolen m/leg i gym.salen/Grill aften på skolen”kend din skole” quiz
Egehytten med grill og snobrød
Baboon City
Harrild Hede
1. KL.
Naturlegeplads
Hyttetur m/overnatning i Egehuset
Søndergaards Have
Pebernøddebagning
Nissesti + æbleskiver – Bording Kirkeby /Hentet juletræ + julesti + lege
Put & Take m fælles mad
Vradsbanen m/picknick
Klosterlund m/hestevognstur
Bording Kirkebys legeplads med madpakker og konkurrencer
2. KL.
Juletræsfældning/orienteringsløb i skov + æbleskiver
Overnatning på skolen
Grillaften med løb
Høvdingebold i skolehallen + pizza
Bøllingsø (grillet pølser)
3. KL.
Cykelbingo
Boldspilsdag i Hallen
Tur til Vester Palsgaard m/kaffe + rundvisning
Fodboldgolf
Skovtur m/grill
Veteranbanen med madpakker til skovtur
Morgenmad + bowling
Galla/afskedsfest for læren – fin middag+ quiz

4. KL.
Bøllingsø – hestevognstur/bål/Klosterlund
Casino – nobel pålædning, poker + disco
Bingo Banko aften
Fisketur + grill
Grillaften v/Hampen Sø
Sov sammen med hajer
Fællesmadlavning + disco
Sportsdag
Labyrinthia
Lauges Have (nær Kjellerup)
Bowl´n Fun + fællesspisning på skolen (tog til og fra Bording/Ikast)
Fædre/drenge aften med elektroniske spil (PS mm)
5. KL.
Tur til Kattegat Centeret m/overnatning
Ford Østerlund
Banko aften med spisning
Lejet friluftsbadet
Pyjamas + DVD overnatning på skolen
6. KL.
Bowling
Overnatning på skolen
Halloweenfest + disco på skolen
Cykeltur til Bøllingsø/Gå tur til + grill
7. KL.
Kanotur

FLERE ÅRGANGE
Grillaften m/konkurrencer fx: Bording Kirkeby – Sportspladsen – hjemme hos forældre
Bowling
Fodboldgolf med spisning
Fisketur
Julehygge med juletræsfældning og derefter pyntning af træet og juleklip
Baboon City
Bankospil med spisning
Overnatning Momhøje
Kanotur m/overnatning
Madlavning på skolen m/forældrerådet
Grillaften på legepladsen i Bording Kirkeby
Cykeltur til Chr. Hede m/forældrerådet
Momhøje picnic (flere årgange)
Skovtur med orienteringsløb/poster + bålmad
Kattegatcentret med overnatning
Overnatning på skolen med film og hygge
Nytårstaffel/fællesspisning
Banko
Teatertur
Søndergårds Have
Biograftur/musical
Ryste sammen lege
Klosterlund – hestevognstur mv
Møllemarken/Skelhøje
Svømmehal (Ikast/DGI huset)
Skøjtehal
Julebanko for elever – minus familie
Mad/kageordning i forbindelse med emneuger
Palsgård Museum
Lægård, Ikast børnehave
Julehygge med pakkespil og fælles mad
Labyrinthia ved Rodelund
Veteranbanen ved Them (Vrads)
Diskotek for klassen

