Koordinationsudvalget 2017/18
Klasse
0. kl.
1. kl.
2. kl.
3. kl.
4. kl.
5. kl.
6. kl.
7. kl.
8. kl.
9. kl.

Navn
Melek Demir Aksoy
Claudia Maria Landa Navarette
Anneke Blad Neye
Tina Bregninge
Dominique Skovlund
Martin Rasmussen
Bo Elmgreen
Rikke Tanja Bjerring Albrecht
Gitta Spadu Otterdahl
Jill Levin Langhoff

Ballerup Ny Skole

Vedligeholdelsesudvalget 2017/18
Klasse
1. kl.
3. kl.
4. kl.
4. kl.
4. kl.
4. kl.
7. kl.

Navn
Eva Ingebrigtsen
Rune Stäcker
Anders Schou Pleidrup
Anja Lynge Aabye
Jesper Christian Neye
Martin Victor Lynge Aabye
Thomas Kurt Albrecht

Hokus-Krokusudvalget 2017/18
Klasse
3. kl.
4. kl.
8. kl.

Navn
Mattias Forsman
Rikke Tanja Bjerring Albrecht
Bolette Kristensen

Ballerup Ny Skole
Tvendagervej 4 - 2750 Ballerup – tlf. 29 65 23 51

Forældreopgaver 2017/18 på
Ballerup Ny Skole

Forældreopgaver
Som forældre på Ballerup Ny Skole er det en pligt at deltage i skolens
arbejdsfællesskab omkring forskellige opgaver, hvilket fremgår af skolens
vedtægter / regelsæt.
Forældreopgaverne danner rammen omkring en del af det sociale fællesskab
på Ballerup Ny Skole og har høj prioritet. Forældreopgaverne er dels et udtryk
for den kultur, som skolens bestyrelse ønsker, hvor der skabes fællesskaber
omkring konkrete opgaver, dels en del af skolepengene, fordi skolen dermed
sparer udgifter til vedligeholdelse og rengøring.
Som forælder skal man deltage i to arbejdsopgaver pr. år uanset hvor mange
børn, man har på skolen.
Der kan vælges mellem disse arbejdsopgaver:
 Hovedrengøring
 Vedligeholdelse
 Hokus-Krokus (vedligeholdelse af udearealer)
 Madlavning til lejrskole
 Kørsel af mad til lejrskolen (kun for overbygningens forældre)
 Opslag til lejrskolen
I skoleåret 2017/18 er arbejdsopgaverne planlagt således:
Vedligeholdelse:
16. og 17. september 2017
28. og 29. oktober 2017
7. og 8. april 2018
2. og 3. juni 2018

Ballerup Ny Skole
Tvendagervej 4 - 2750 Ballerup – tlf. 29 65 23 51

Hokus-Krokusdage:
24. september 2017
21. april 2018
Hovedrengøring:
7. oktober 2017
25. november 2017
13. januar 2018
24. marts 2018
26. maj 2018
Alle arbejdsdage er fra kl. 10.00 – 16.00.
Madlavning og kørsel til lejrskolen:



Madlavning fra kl. 10.00 – 15.00 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag i
uge 36
Kørsel af mad / opvask / servering og vasketøj til og fra lejrskolen ligger
mandag, tirsdag, onsdag og torsdag i uge 36. Kørsel sker fra kl. 15.30 –
20.00

Hver forælder vælger to opgaver: Vedligeholdelse, Hokus-Krokus, Rengøring,
Madlavning, opslag eller kørsel til lejrskolen.
Fra 0. til 8. klasse tilmelder hver forælder sig til en opgave i efteråret.
Tilmeldingen til forårets arbejdsopgaver kommer d. 1. december.
I 9. klasse tilmelder hver forælder sig til to arbejdsopgaver i efteråret

Ud over arbejdsopgaverne så deltager skolens forældre også ved at bage boller
og kager til lejrskolen og til skolens 1. maj arrangement – hvilket ikke er en
arbejdsopgave - men et kærkomment bidrag til skolen.
Bestyrelsen har nedsat fgl. udvalg:
Koordinationsudvalg, der består af en repræsentant fra forældrene fra hver af
skolens ti klasser. Koordinationsudvalget står for planlægning og koordinering
af arbejdsopgaverne, sørger for afkrydsningssystemet og tager kontakt til de
forældre, som ikke får meldt sig til arbejdsopgaver.
Vedligholdelsesudvalg, der koordinerer vedligeholdelsesopgaverne og
planlægger vedligeholdelsesweekenderne.
Hokus-Krokusudvalg, der koordinerer og planlægger opgaverne i skolens
udeområde.
Der vil altid være forældre, som ikke kan udføre fysiske arbejdsopgaver, men
som kan hjælpe til ved at lave kaffe og frokost. Derfor skal alle melde sig til
arbejdsopgaverne.
Vi glæder os til hyggeligt og arbejdsomt samvær.
Venlig hilsen
Bestyrelsen på Ballerup Ny Skole

Ballerup Ny Skole
Tvendagervej 4 - 2750 Ballerup – tlf. 29 65 23 51

