
Sket siden sidst – opsummering på aktiviteter ”Fodboldfamilier” 
 
 
Læsning og forfatterarrangement 
 
 
Konklusion på mødet med lærere og forældreråd fra Skolegades Skole, torsdag den 24./8. 
 
Alle børn læser to bøger, der handler om fodbold. Det bliver sandsynligvis :Dan Toft:” I Messis 
fodspor: drengen med det gyldne venstreben”. Samt Lise Kissmeyer: ”Mathildes kamp”. Bøgerne 
findes også på e-reolen og kan dermed læses på pc, tablet og smartphone. Skolegades skole ejer 
en del I-pads, og lærerene vurderer, at op mod halvdelen af børnene i de enkelte klasser, vil kunne 
læse bøgerne på I-Pads. Det betyder at vi kan nøjes med at købe ”papirbøger” til halvdelen af 
børnene. Og så selvfølgelig betale for de ex. der lånes på e-reolen. 
Der vil blive udarbejdet små opgaver og spørgsmål, som børnene skal svare på derhjemme. 
Opgaverne kan evt. sendes via sms. Rigtige besvarelser giver point til klassen. 
Hver klasse får desuden en kasse med både skøn og faglitteratur, som skal bruges som 
supplerende læsning. Børnene skal lave en lille anmeldelse af hver bog de læser. Det giver også 
point.  
Hvis der er interesse for det, kan der nedsættes en forældregruppe på max. 5 personer, som læser 
bogen : ”Spillet om spilleren”, og på den måde kan de voksne være med til at samle point til 
klassen. 
Der læses på klassen- det vil sige, at børnene ikke er tvunget til at læse derhjemme.  
 
Vi har lovet at læreren får status undervejs, altså får at vide, hvordan klassen klarer sig i 
konkurrencen. 
 
Vi skal prøve at finde et pointsystem, som er så retfærdigt som muligt. Det skal jo ikke være sådan, 
at de klasser der har flest elever, automatisk vil få flest point og dermed vinde. En af lærerene 
foreslog, at man også kan få point for at være en god kammerat osv.. dette for at undgå, at det 
kun er de ”dygtige” fodboldspillere, der får lov at komme på holdet.  
 
Vi forsøger at lave et forfatterarrangement med Dan Toft i perioden uge 45-47. Vi overvejer at lave 
arrangementet onsdag den 4/11. men det afhænger selvfølgelig af, om Dan Toft kan den dag og vi 
skal også finde ud af, hvor arrangementet skal foregå. 
 
Mandag holder vi møde med 3 lærere fra Toftegårdsskolen. Derefter er vi klar til at købe bøger og 
aftale dato for forfatterarrangement. 
 
Camilla skal sende status mails til holdene hver 2/3 uge – så vi lige skubber til konkurrence ånden. 
Så vigtigt at vi får styr på hvordan man laver point til sit hold og hver meget det er. 
 
Pt. er der følgende møder at lave point: 
Boganmeldelser – Camilla får status fra lærerne 
Opgaver sendt hjem på mail eller sms – Laila laver opgaver – Camilla sender 



Kick oFF – fodbold 
Kick off – god kammerat? hoppe puden ? løb en runde ?? (Solveig og Bodil tænker) 
 

 
Mødet Toftegårdsskolen 31/8 – Camilla og Laila 
 
Gik super nemt og de synes at de planer som vi lagde med Skolegade også nemt kunne bruges ved 
dem. Dog har de ikke adagng til så mange ipads som skolegade – men det skal så i stedet have 
nogle stykker som skal ”læse” høre bøgerne på netlydbog. Laila styrer og pakker kasser til alle 
klasser. 
Der var foruden de 3 lærere EN repræsentant fra Forældrerådet (det gamle) og han sagde at 
generelt har de altid ret god opbakning fra forældrene og er sikker på at de nye råd vil tage vores 
arrangementer til sig – selvom vi nu er ret tæt på kick off dato. 
Uanset skal vi dog forberede os på et vist frafald på begge skole til selve kick off. 
Camilla laver invitationer tirsdag den 1 som sendes ud og der vil være tilmeldingseddel på med SU 
senest 7/9 !!!  så vi kan have styr på hvor mange der kommer. 
 
Da Laila og jeg kom hjem fra super godt møde på toftegårdsskolen – blev jeg kl 17.30 ringet op af Søren Fra 
BI at han kunne mødes mig alligevel . 
Vi fik en ret god snak og det lykkedes mig at han ville sørge for 2 junior/assistent trænere som vil dømme til 
kick  Off – de vil kigge på turneringsplan – hvor der spilles 8 mod 8  max 125 elever. – vi skal altså ikke styre 
noget der !! 
De holder scorecards – så får jeg dem bagefter så vi kan styre vores eget point system.  
 
Vi har fået lov til at have det mobile bibliotek på parkeringspladsen OG jeg må sætte hoppe puder mm på 
græsset ved siden af kunstgræsbanen, som er den jeg/vi har valgt fordi alle de andre baner er langt væk fra 
parkeringspladsen og cafeteria. 
Det koster os 3 timer af 650 kr.  – men det er det bedste og der er lys på også. 
 
Det mobile bibliotek skal køres derud til kl 15.30 – kampene starter 16.30 til 19.00 ca. dvs. jeg skriver på 
invitationen til klasserne fra kl 16. 
 
Ang. mad  så bliver det simpelt – jeg får tilmeldingerne tilbage senest mandag den 7/9 og der laver jeg så en 
”billet” med 1 stk. franskhotdog/pølse m brød + sodavand eller saftevand pr tilmeldt.  
Jeg får prisen i dag – normalt er det 27 kr. så håber på et lille nedslag.  
Dvs . at de goodiebags fra os nu kommer til at indeholde: popcorn- rosiner – frugt- lidt slik – da det ikke er 
til at styre mht. cafeteria. 
 
 
Desuden snakkede vi om at holde forfatterarrangementet derude i cafeteria eller gymnastiksalen – det ser 
vi på. Men vi skal have en dato snarest (Laila) da det nok er en hverdagsaften/træningsaften. 
 
Camilla 31/8 // 
 


