
 

Kære Forælder  

Vi har brug for hinanden – Og børneuniverset har brug for dig! 

✓ Du har valgt en friskole og/eller en fribørnehave – Det er en foreningen, der udgør et 

unikt børneunivers, …når det skal være GUF at gå i skole og børnehave!  

✓ Du har sagt ”JA” til et fællesskab, hvor vi samlet løfter en rækker opgaver.  

✓ ”Du "bærer" sammen med de andre forældre en del af driften og planlægningen af 

fællesarrangementer, så flest mulige midler går til børnene!!!" 

UNIK GUF-Gave til dig 

Pengene går til udvikling af børnene, og det skaber en række opgaver, der skal løses af os forældre - Se 

det som en GAVE.  GUF-gaven består af: 

✓ Arrangementer, div. forældremøder, teater forestillinger, Generalforsamling 

(hvis du er medlem af Gudenådalens Vennekredsen), Sensommertur, forældrefest mv.  

✓ En hovedrengøring pr. år (ca. 5 - 6 timers arbejde).  

✓ Ca. 3 x weekendrengøring af et område på skolen – 

Gælder ”kun” skoleforældre - Rengøringshjælp kan købes.  

✓ Opgave på Markedsdagen d. 4. juni 2016  - Gælder ”kun” 

skoleforældre - Alle skoleforældre deltager i en arbejdsgruppe, der oprettes i 

forbindelse med afholdelse af Markedsdagen. Dette er en skoledag for dit barn/dine 

børn, og du har ansvar for en opgave ifm. markedsdagen.  

✓ Udvalgsarbejde og/eller praktiske arbejdsdage, hvor alle 

forældre indgår enten 

o i et udvalg og en arbejdsdag,  

o to udvalg  

o et udvalg, som man er tovholder for eller 

o en hel arbejdsweekend (behøver ikke ligge i samme weekend). 



HAR du lyst til at deltage i flere udvalg og flere arbejdsdage, så hold dig endelig ikke tilbage!  

 

De bedste hilsner fra Bestyrelsen og forældrerådet. 
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Prioriter dine ønsker inden d. 31. august – Følg linket - Tilmelding 

(eller tilmeld på: https://podio.com/webforms/13165113/895818) 

”Glemmer” du, at tilkendegive dine ønsker, er bestyrelsen og forældrerådet behjælpelig med, 

at du sættes på de opgaver/udvalg, som har mest brug for arbejdskraften – Du og dit 

barn/børn har brug for rigtig mange forældre i udvalgene. 

 

https://podio.com/webforms/13165113/895818

