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Madudvalg til forældrefest, d. 5. marts, og Markedsdag, d. 4. juni. 
TO DO: 

Madudvalget står for at lave mad til to hyggelige arrangementer, som afholdes i løbet af året. 

Dette indebærer ligeledes en planlægning for, hvad vi skal have at spise til henholdsvis 

forældrefesten i marts og Markedsdagen i juni. 

Færdigheder:  

Du behøver ikke have de helt store gastronomiske færdigheder, men det er til gengæld vigtigt, 

at udvalget mødes før de to festligheder, hvor der laves en plan for arbejdets gang. 

Praktisk: 

Udvalget mødes typisk dagen før festlighederne for at forberede alle de ting, der er mulige. 

Efterfølgende mødes udvalget sidst på formiddagen på dagen for at tilberede det sidste og lave 

maden. Det er nogle rigtige hyggelige dage, hvor der grines, pjattes og laves en masse god mad. 

Antal forældre: 

Der er behov for 15 - 16 forældre. 

Græsslåningsudvalg 
TO DO: 

Slå græsset omkring skolen og børnehaven. 

Færdigheder: 

Du skal kunne starte og styre skolens plæneklippetraktor og slå græsset omkring skolen og 

børnehaven.   

Praktisk: 

Du modtager en plan, der udarbejdes af tovholderen for udvalget, og slå græsset når det er din 

tur. I modsætning til de andre udvalg, så har græsslåningsudvalget altid fulgt kalenderåret 

(græssæsonen). Det vil sige, at melder du dig til græsslåning i august, kommer du først til at slå 

græs til foråret og frem til oktober/november. Ronni står for indkøb af brændstof og service af 

plæneklipperen. 

Antal forældre: 

Der er behov for ca. 7 - 8 forældre. 

 



 

 

Markedsudvalget 
TO DO: 

Udvalget står for at planlægge Markedsdagen, d. 4. juni, som er en skoledag. Du skal i dette 

udvalg være med til at beslutte, hvilke aktiviteter, der skal være på Markedsdagen, du skal 

være med til at fordele alle forældre på div. arbejdsgrupper, være med til at stå for 

planlægningen af telte, musik, lykkehjulet (hvor der indsamles sponsorgaver), snasksalg, bar, 

isbod, spiritusbevillig, kommunikation med pressen osv.  

Færdigheder: 

Det er en fordel at have lyst til at stå for planlægningen af et relativt stort arrangement. 

Tovholderen indkalder til det første planlægningsmøde før uge 7, hvor planlægning af 

Markedsdagen går i gang.    

Praktisk: 

Du modtager en dato af Tovholderen, hvor den første planlægning omkring markedsdagen skydes 

i gang.  

Tove vil være linket mellem udvalget og personalet for koordinering af evt. opgaver/ønsker til 

personalet. 

 

NB! Når alle forældre er fordelt på en arbejdsgruppe, er det gruppens ansvar at stå for aktiviteten!   

 

Antal forældre:  

Ca. 8 forældre 

Telte, borde, bænkeudvalg til Markedsdagen 
TO DO: 

Udvalgets opgaver er at hente, opstille, nedtage og aflevere telte, borde og bænke, som skal 

bruges på Markedsdagen. Dette sker i et tæt samarbejde med markedsdagsudvalget. 

Færdigheder: 

Det vil klart være en fordel at have stærke overarme! 

Praktisk: 

Du modtager en besked fra Tovholderen om, hvornår og hvordan arbejdet organiseres - OG 

HUSK, selvom du er med på dette udvalg, indgår du samtidig også i en arbejdsgruppe på 

markedsdagen.  

Antal forældre: 

10 - 11 forældre 

 



 

 

Kultur- og aktivitetsudvalg 
TO DO: 

I kulturudvalget planlægges forskellige arrangementer i løbet af året, og på nuværende 

tidspunkt er hovedopgaven, at planlægge julearrangement, fastelavn, sensommertur. I udvalget 

er der plads til gode ideer som f.eks. planlægning af koncerter, foredrag eller lignende.   

Færdigheder: 

At du har lyst til at være med til at planlægge og afholde sociale arrangementer sammen med 

andre forældre. 

Praktisk: 

Udvalget mødes ca. 10 gange om året afhængigt af arrangementernes omfang. Møderne er 

spredt ud over hele året, men med opstart omkring oktober i forhold til planlægning af 

julearrangementet. 

Antal forældre: 

9-10 forældre 

Værdiudvalg 
TO DO: 

Udvalget er et forholdsvist nyt udvalg, som står for at ”holde gryden i kog” omkring det Grundtvig 

og Koldske værdigrundlag, som skolen, SFOen og børnehaven bygger på. Udvalget samarbejder 

med bestyrelsen omkring afholdelse af spændende foredrag og andet, for derigennem at sikre en 

god og bæredygtig dialog, som er kilden til en bæredygtig udvikling.   

I 2015/16 er en anden opgave for værdiudvalget, i samarbejde med bestyrelsen at komme med 

ideer/visioner til jubilæumsfesten. 

Færdigheder: 

At du har gode ideer til, hvordan vi kan værne og tydeliggøre værdigrundlaget.  

Praktisk: 

Udvalget mødes og klarlægger gode ideer, som du skal være med til at omsætte til handling.  

Antal forældre: 

Ca. 4 – 6 forældre. 

 

 

 

 



 

 

Arbejdsopgavekoordinator på arbejdsweekender  
TO DO: 

Ansvarlig som arbejdsopgavekoordinator på 1 – 2 af i alt 6 arbejdsdage.   

Færdigheder: 

Det er en fordel med et godt overblik, og lyst til et tæt samarbejde med Ronni og Allan. 

Praktisk: 

Der er udarbejdet et årshjul, og der afholdes møder, hvor det planlægges, hvordan arbejdet 

skal organiseres, og hvilke materialer, der skal indkøbes (INGEN BUDGET-overskridelser!!!). Du 

møder ligeledes op på arbejdsweekenderne og hjælper med organiseringen på dagen.   

Antal forældre: 

Der vælges en koordinator pr. arbejdsdag, som kender til opgaverne, der koordineres med Allan 

Eskildsen. 

Hakke-fejeudvalg 
TO DO: 

Vi sprøjter ikke vores arealer, men fjerner til gengæld ukrudt på skolens og børnehavens 

bede/område. Udvalget studser også de mindre buske i bedene, og planter hække, hvis det 

bevilliges. Ligeledes skal der fejes fliser og multibane omkring skole og fejbare arealer ved 

børnehaven. 

Færdigheder: 

Dette udvalg kræver ikke de helt store færdigheder, men det er en fordel at medbringe 

lugejern, kost - meget gerne en motoriseret fejemaskine mv. - og godt humør.  

Praktisk: 

Tovholderen indkalder til hakkeaften af ca. 2 timers varighed. Er man forhindret i, at deltage på 

de indkaldte tidspunkter, får man tildelt et område, der skal være ”ordnes” inden for en uge. En 

god hakke-/fejeaften afsluttes som regel med en kop kaffe. 

Antal forældre: 

Ca. 25 forældre. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bålhytteudvalg  
TO DO: 

Udvalget fungere i skoleåret 2015/2016 i forhåbentligt meget kort tid, da processen er sat i gang. Der er 

søgt en del fondsmidler hjem til en bålhytte, som skal placeres på trekanten.  

Færdigheder: 

Det er en fordel at kunne ”holde kog” i en god proces og samle stumperne, så vi snart kan få os en bålhytte.   

Praktisk: 

Tovholderen holder gang i processen.  

Antal forældre: 

2 forældre 

Nuværende tovholdere: 

Thomas Monrad, Anita Laursen, Christina Kamstrup, Michael Kamstrup, Martin Vingborg. 

Forældrefestudvalg 
TO DO: 

Udvalget står for at planlægge, organisere og afholde forældrefesten d. 5. marts. 

Færdigheder: 

Det vil være en klar fordel, at du har vilde ideer til en spændende forældrefest, hvor der også 

vil være GUF-orkester og revy på programmet.  

Praktisk: 

Tovholderen indkalder til et planlægningsmøde. 

Antal forældre: 

5 forældre 

Revyudvalg 
TO DO: 

Udvalget forfatter en revy, laver kulisser, og spiller til årets forældrefest d. 5. marts. 

Færdigheder: 

Det vil være en fordel, at du har vanvittige færdigheder, som du kan bringe i et ”crazy” miks på 

scenen.   

Praktisk: 

Tovholderen sætter gang i processen, og der holdes et passende antal møder. 

Antal forældre: 

6 - 8 forældre 

 

 



 

 

GUF-orkesterudvalg 
TO DO: 

GUF-orkesteret spiller til forældrefesten og markedsdagen. 

Færdigheder: 

Det vil være en fordel, at du enten kan synge/spille på et instrument - Der er dog ingen 

optagelsesprøve - Så kom gerne og udlev din X-factor drøm!!!  

Praktisk: 

Du indkaldes og du spiller/synger - der vil være nogle øvegange. 

Antal forældre: 

Ca. 8 - 10 forældre 

Rengøringsudvalg 
TO DO: 

Udvalget står for at organisere alt rengøringen på skolen. Arbejdet består i at lave rengøringslister til 

weekendrengøringerne og hovedrengøringerne. Udvalget står ligeledes for, at vælge det passende 

rengøringsudstyr og indkøbe sæber mv. Sidst, men ikke mindst er det til dette udvalg, du kan ringe, 

hvis du ønsker at tilkøbe en rengøringstjans. 

Færdigheder: 

Det er en fordel, at du kan organisere en meget vigtig opgave.  

Praktisk: 

Der afholdes div. møder hen over året efter behov. 

Antal forældre: 

2 - 3 forældre 

Ad-hoc udvalg 
TO DO: 

Udvalget klarer næsten alt mellem himmel og jord af håndværksmæssigkarakter.  

Færdigheder: 

At du er håndværker, som både er håndklog og har gode forbindelser i håndværkerkredse, hvis 

der opstår et akut behov for en håndværkerdims en søndag aften. Sidst med ikke mindst, så skal 

du være AK247, som står for Altid Klar, 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen.    

Praktisk: 

Tovholderen indkalder udvalget når der opstår et behov. I forbindelse med arbejdsopgaver af 

håndværksmæssig karakter tages der altid kontakt til udvalget. Udvalget vurderer, om der er 

behov for, at der ringes efter en håndværker udefra. Ligeledes kan udvalget bistå med 



 

 

rådgivning og planlægning af større ombygninger på skolen/børnehaven. Forældre, der indgår i 

dette udvalg, er kun med i det ene udvalg, da de altid skal være udrykningsklare til en utæt 

radiator eller andet.    

Antal forældre: 

4 forældre 

Nuværende Tovholder: 

Keld Bülow, Lotte Bülow, Esben Lou, Søren Dalgaard 

IT-udvalg 
TO DO: 

Udvalget står for IT-delen i skolen og i børnehaven.  

Færdigheder: 

Kendskab til drev, server, opkobling og trådløse forbindelser vil være en klar fordel i dette 

udvalg.  

Praktisk: 

Vedligeholde IT-systemet så vi altid kan være online! 

Antal forældre: 

2 

Nuværende Tovholder: 

Kommunikations udvalg 
TO DO: 

Kommunikations udvalget er et nystartet udvalg. 

 

Udvalget skal stå for på kort og lang sigt at skabe en solid infrastruktur. 

Infrastrukturen omfatter alt fra IT, Intranet, datastyring og lagring til kommunikation via digitale 

platforme. 

Formålet er at udvalget i samarbejde med personale, forældreråd og bestyrelse, skal opbygge og 

udvikle en struktur, der på mange områder kan betragtes som skolens og børnehavens “back bone”. 
Færdigheder: 

Det er nødvendigt med en basisviden og forståelse for IT opbyggede systemer.  

Gode kommunikations egenskaber vil også være en fordel, da udvalget vil komme til at arbejde med 

det, der skal blive “den røde tråd” mellem 

de forskellige driftsområder for skolen og børnehaven. 
Praktisk: 

Tovholderen indkalder til første møde. 



 

 

Udvalget vil hovedsageligt være analyserende, og komme med idé-oplæg til drøftelse og beslutning 

i ledelse og bestyrelsen. 

Antal forældre: 

4 

Tømning af Ronnies trailerudvalg 
TO DO: 

Udvalget tømmer Ronnis trailer, når den trænger 

Færdigheder: 

Det vil være en fordel, at du kan køre med trailer.   

Praktisk: 

Ronnie tager kontakt til udvalget efter behov. 

Antal forældre: 

1 

PR udvalg mht. merchendise, opstart af GUF/Yggdrasil shop 
TO DO: 

Målet er at oprette en GUF-shop med fede merchendise,postkort osv. som kan indgå i vores PR-

del.  

Færdigheder: 

Det er en fordel med gode ideer og være med til at udvikle udvalget.    

Praktisk: 

Alt det praktiske aftales i udvalget, men Tovholderen indkalder til møde. 

Antal forældre: 

2 - 3 

Fundraising / støtteforening udvalg til ”småting” f.eks. parkour, 

skaterpark, fodboldbander mv.  
TO DO: 

Målet er at søge midler hjem fra bl.a. fonde, som kan gøre vores omgivelser i både børnehave, 

skole og SFO spændende.  

Færdigheder: 

Det er en fordel med gode ideer, og måske kendskab til ansøgning hos forskellige fonde.    

Praktisk: 

Alt det praktiske aftales i udvalget, men Tovholderen indkalder til møde. 

Antal forældre: 

2 - 3 



 

 

Forældre overtager undervisningen i skolen, aktiviteter i SFO udvalg d. 13. 

november 2015 
TO DO: 

Udvalget står for at overtage undervisningen i skolen og aktiviteterne i SFOen d. 13. november, 

hvor personalet skal på pædagogiske dage.   

Færdigheder: 

Det er en fordel med gode ideer til undervisningen, aktivitet og lidt pædagogisk snilde.        

Praktisk: 

Tovholderen indkalder til planlægningsmøde, og koordinerer med Sven, hvis der er brug for 

økonomiske midler. 

Antal forældre: 

15 forældre. 

Forældre overtager undervisningen i skolen, aktiviteter i SFO og pasning i 

Yggdrasil - udvalg d. 29. januar 2016 
TO DO: 

Udvalget står for at overtage undervisningen og aktiviteterne i skolen, SFOen og børnehaven 29. 

januar 2016, hvor personalet skal på pædagogiske dage.    

Færdigheder: 

Det er en fordel med gode ideer til undervisningen, aktivitet og lidt pædagogisk snilde.     

Praktisk: 

Tovholderen indkalder til planlægningsmøde, og der holdes møde efter behov. 

Antal forældre: 

15 forældre + forældre fra børnehaven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

”Udlejning af skolen” udvalg 
TO DO: 

Udvalget står for at udleje skolen og skolens trailer. Her skal man sørge for at koordinerer 

udlejningen af skolen, og sørge for at lejer får nøgler, at udlejningskontrakterne underskrives 

mv.  

Færdigheder: 

Det er en fordel med et godt overblik og at man er god til at holde styr på en kalender.     

Praktisk: 

Tovholderen indkalder til et møde, og arbejdsopgaverne fordeles.  

Antal forældre: 

2 

Vinduespudsningsudvalg 
TO DO: 

Udvalget står for at pudse vinduer udvendigt samt indvendigt i børnehave og på skolen. 

Færdigheder: 

Det er en fordel at kunne vaske og pudse vinduer.   

Praktisk: 

Tovholderen indkalder efter behov til møde, hvor arbejdsopgaverne fordeles.  

Antal forældre: 

10 - 15 

Genbrugsudvalg 
TO DO: 

Udvalget er nyoprettet, og målet er, at GUF bliver så bæredygtig som muligt. Desuden vil det 

være muligt, at vi kan ”rejse” bæredygtig kapital. 

Færdigheder: 

Det vil være fint at kunne organisere skrot, evt. indsamling af gammelt jern mv.  

Praktisk: 

Tovholderen indkalder møde, hvor gode bæredygtige tanker omsættes til praksis.  

Antal forældre: 

5 – 10 forældre 

 

 



 

 

Arbejdsweekender 
TO DO: 

Der planlægges 3 arbejdsweekender på et skoleår.  

Færdigheder: 

Grave, lægge fliser, sy, male, rive, hamre, banke, lave mad, brygge kaffe, bore huller, køre 

med trillebøre osv.   

Praktisk: 

Allan Eskildsen og Ronnie har lavet en prioriteret rækkefølge af arbejdsopgaver, og står 

ligeledes for indkøb til opgaverne.  

Antal forældre: 

På hver arbejdsweekend skal der henholdsvis brugers 30 forældre om lørdagen og 20 forældre 

om søndagen.  

Nuværende Tovholder: 

Allan Eskildsen 

 


