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Forældreforeningen 2019/2020 
Forældreforeningens bestyrelse for 2019/2020: 
Dorthe Arengot Skov 
Eva Wahl Frost 
Lene Rosager 
Lene Marie Moritzen 
Louise Albinus (Duddi) 
Margit Christensen 
Charlotte Munch 
Naja Aasholm 
Pernille Hasselsteen 
Pernille Ostermann Petersen (skolens repræsentant i Forældreforeningen) 
 
Sommerfest 22. august 2019 
Skoleåret 2019/2020 gik i gang på skønneste vis ved at solen og hundredvis af 
ansigter strålede om kap ud over skolegården på Ida Holsts Skole.  
Eleverne i 0.-4. klasse tog os på fineste vis med ind i Astrid Lindgrens fantastiske 
verdener.  
Med sang, musik og dans blev vi alle mindet om skarnsstreger, røverbander og den 
bomstærke pige med de strittende fletninger.  
Efter at vi havde været på dejlige besøg i både Lønneberg, Villa Villekulla og på 
Mattisborgen var alle blevet sultne, og det var tid at slå sig ned i skolegården med sin 
medbragte mad ved de borde og bænke som Anders og Arne havde sat op i 
skolegården – tak til Anders og Arne!  
Maden blev nydt til tonerne af Christian Søgaards Trio, som spillede aftenen 
igennem.  
Efter maden kom der gang i klippekortene til de forlystelsesboder som 5.-6. klasse 
stod for. Der var mulighed for både at få flødeboller og sminke i ansigtet fra 
henholdsvis boden med flødebollemaskinen og boden, hvor man kunne få lagt en fin 
make-up inden man skulle ind og fyre den max af i skolens sal, til den discofest som 
8. og 9. klasse havde arrangeret med en masse hits, discolys og røgmaskine.  
7.A og 7.B havde sørget for, at alle kunne få stillet lækkersulten med det overdådige 
udvalg af lækre kager de solgte i deres kagebod. Og Forældreforeningen sørgede for, 
at ingen tørstede under festen, da der fra deres bod blev solgt vin, øl, sodavand, juice 



samt kaffe og the.  
Ved Sommerfesten lavede Forældreforeningen et reklamefremstød for sig selv med 
ny-producerede bannere og foldere, hvori man kunne læse om Forældreforeningens 
arbejde.  
Traditionen tro sluttede aftenen med at alle sang Sigurds Aftensang.  
Tak til skolen for en skøn aften! 
 
Halloween 25. oktober 2019 
4.-6. klasse ankom om aftenen den 25. oktober 2019 til en noget anderledes skole end 
den de kender. En mørklagt skole, indhyllet i spindelvæv bød på (u)hyggeligste vis 
eleverne hjerteligt velkommen til Halloween.  
Forældreforeningen havde arrangeret opgaveløbet ”Flugten fra den hjemsøgte skole” 
og efterfølgende spisning af uhyggeligt lækre ting i en Halloweenpyntet sal.  
 
En særlig tak til Karen Dichmann og 9. klasse, som gik ”all in” ved Halloweenfesten 
og var en kæmpe hjælp for Forældreforeningen!  
Halloween er et nyt tiltag fra Forældreforeningen som eleverne tog supergodt imod. 
Vi glæder os til at videreføre og udvikle Halloween. 
 
Juletræsfest 30. november 2019 
Duften af glögg og æbleskiver var ikke til at tage fejl af, da man trådte ind på Ida 
Holsts Skole den 30. november 2019 – Forældreforeningen havde dækket op til 
Juletræsfest.  
Traditionen tro indledte skolens kor Juletræsfesten med at synge julen smukt og 
stemningsfuldt ind – ingen jul på Ida Holsts Skole uden skolens dygtige kor. 
Efterfølgende var der mulighed for at nyde æbleskiver, glögg, pebernødder, kaffe, the 
og sodavand i de julepyntede klasselokaler, hvis man da ikke lige var i gang med at 
snitte en nisse, kreere en juledekoration eller flette julehjerter og stjerner i et af de 
travle juleværksteder.  
Det Amerikanske Lotteri var atter et stort tilløbsstykke med de mange og meget flotte 
præmier – en stor tak skal lyde til alle forældre og sponsorer for præmierne!  
Dansen om juletræet gik lystigt, men højdepunktet var alligevel da julemanden 
dukkede op med julegodter.  
Frk. Ida Holst så også ud til at nyde den dejlige og traditionsrige fest fra sin faste 
plads. 
 
 
 



Fastelavnsfest 22. februar 2020 
Den 22. februar 2020 blev den fastelavnspyntede skole invaderet af prinsesser, drager 
og superhelte – der var heldigvis ingen grænser for fantastiske udklædninger til 
Fastelavnsfesten.  
Igen i år spillede Morten Spillemand (Morten Møller) lystigt op til sanglege i salen til 
glæde for både store og små.  
Katten blev slået af tønden i SFO’en af børnehavebørnene fra Nicolai og de mindre 
søskende, mens skolens elever gav tønderne i gymnastiksalen nogle solide slag så 
årets kattekonger og -dronninger kunne kåres. Udenfor hang vildmandstønden, som 
fik nogle solide slag af de børn, der ikke var bange for regn og rusk.  
Alle tønderne var superflot dekoreret af Solsikken SFO – mange tak for hjælpen med 
det!  
6. klasse solgte lækre fastelavnsboller og kaffe/the fra deres bod – tak til 6. klasse for 
deres meget velsmagende bidrag til fastelavnsfesten!  
Både før, under og efter sanglege og tøndeslagning kunne man nyde sodavand, juice 
og popcorn fra Forældreforeningens bod.  
 
Ønskebrev 
Lige inden COVID-19 lukkede Ida Holsts Skole og resten af Danmark ned delte 
Forældreforeningen et ønskebrev rundt til alle skolens klasser, hvori vi gav hver 
klasse mulighed for at ønske sig to ting til skolen.  
Vi glæder os til at se på alle ønskerne, der er kommet ind - desværre har vi ikke 
mulighed for at opfylde alle ønskerne, men Forældreforeningen ser frem til at blive 
den glade giver af de(t) ønske(r) som bliver valgt.  
 
Desuden… 
Forældreforeningen har med stor glæde doneret 500 kr. til alle skolens klasser, som 
kan bruges til indkøb af legetøj, spil m.m. efter eget valg. Pengene er overskud fra 
Forældreforeningens arrangementer i løbet af året. 
 
Sidst men ikke mindst vil Forældreforeningen gerne rette en stor tak til alle de 
frivillige, der har hjulpet til ved årets arrangementer!  
Uden frivillige kræfter ville det ikke være muligt at gennemføre de ovennævnte 
arrangementer.  


