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Bliv synlig på skolernes 
yngste klassetrin  

 Hvis I gerne vil have flere medlemmer i alderen 6-8 år, kan det være en 
god idé at gøre opmærksom på Jer selv på de lokale skoler. Skabelonen 

her hjælper Jer med at få foden indenfor.  

Skabelon der hjælper Jer med at blive synlig på de lokale skolers 0.-2. klassetrin. 
Tidsforbrug: Afhænger af antallet af skoler 

Vejledning 

Begynd med at lede i Jeres forenings netværk. Er nogle af Jer lærere, eller har I andre kontakter på skolerne, 
som I kan benytte Jer af? Det kan være lettere at få adgang til at dele materiale ud, hvis I har en kontaktperson 
på skolen.  

Hvis I ikke har nogle kontakter på skolerne I Jeres netværk, kan I ringe til skolelederne i stedet. I kan forhøre 
Jer, om det er muligt at få lov at invitere børnene i 0.-2. klasse til et arrangement i Jeres forening.   

Til de børn som kommer til Jeres arrangement, kan det være en god idé at give dem en slags klippekort med 
fem klip eller lign. På den måde kan de prøve at være med nogle gange, inden de og deres forældre beslutter 
sig for, om de skal meldes ind.  

Materialer/tjekliste 

• Undersøg Jeres netværk. Kender I nogle som arbejder på de lokale skoler?

• Hvilke skoler vil I kontakte?

• Hvem kontakter dem?

• Hvordan præsenterer I Jer, se ”Elevatortalen”?

• Hvilket arrangement kunne I invitere til? (Det kan fx være et arrangement I har planlagt, for de
medlemmer I allerede har, men hvor I planlægger efter, at der også kommer helt nye. Eller I kunne
arrangere Åbent Hus – som de f.eks. gør i Birkerød.

• Hvad kunne I eventuelt dele ud til børnene?

• Hvem deler materialet ud? Jer selv, Jeres kontaktperson på skolen eller måske nogle af Jeres
medlemmer der allerede går på de skoler, hvor I har fået lov til at dele materiale ud?

http://foreningsredskaber.dk/wp-content/uploads/kommunikation_elevatortale.pdf
http://foreningsredskaber.dk/wp-content/uploads/synlighed_aabenthus.pdf

