
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvem er med i 
Forældreforeningen  
Antallet af medlemmer i Forældreforeningen er 
min 7 og max 9 personer – som er valgt for en 
2-årig periode på Forældreforeningens årlige 
generalforsamling 

Medlemmer af  
Forældreforeningen  
Skoleåret 2020/2021:  
 

• Pernille Ostermann Petersen 
(lærerrepræsentant)  
Sigurd (5. kl.)  

• Dorthe Arengot Skov  
Anton (4. kl.) og Alfred (0. kl.)  

• Lene Rosager  
Mik (7.B) og Vera Viola (3. kl.)  

• Lene Moritzen  
Oliver (7.B) og Isabella Sofia (3. kl.)  

• Margit Christensen  
(kasserer)  
Matias (6. kl.)  

• Naja Aasholm Winther  
Alma (3. kl.) og Alfred (1. kl.)  

• Charlotte Munch Jensen  
Christoffer (3. kl.) og Alexander (5. kl.)  

• Pernille Hasselsteen  
Anna (7.B) 

• Maria Hyldig Johannsen  
Elva (1. kl.) 

„Ris & Ros“ 
Du er meget velkommen til at kontakte en af 
foreningens medlemmer, hvis du har ris, ros eller 
forslag, ligesom du endelig må tage fat i en af os, 
hvis du er interesseret i at være med i 
Forældreforeningen.  
 
Du kan læse mere om Forældreforeningen og 
vores aktiviteter på skolens hjemmeside: 
http://idaholst/forældreforeningen  

Husk den årlige generalforsamling - som foregår 
samme dag som skolens generalforsamling. 
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Hvad koster det?  
Det årlige kontingent til Forældreforeningen 
er på 150 kr. pr. familie. Mængden af 
indbetalinger er altafgørende for, at vi kan 
afholde de ovennævnte arrangementer, og 
på den måde tjene penge til glæde for 
eleverne og skolen.  

Pengene kan indbetales på:  
reg.nr. 6840 konto nr. 1278624 eller via 
MobilePay ved Forældreforeningens 
arrangementer.  

Pengene som Forældreforeningen tjener 
ved arrangementerne, går til et super godt 
formål, nemlig vores børn og unge! 

Vi mødes 6-8 gange om året i Forældreforeningen 
for at planlægge aktiviteterne, pynte op til festerne 
og stå i de forskellige boder ved arrangementerne, 
hvor vi får stor og uvurderlig hjælp af skolens 
lærere og frivillige forældre.  

Det er en stor glæde for Forældreforeningen at 
medvirke til det sociale samvær på skolen – og vi 
er meget glade for at støtte tiltag, der er til glæde 
for eleverne på Ida Holsts Skole. 

Hvad er det der Forældreforeningen  
på Ida Holsts Skole for noget? 
Hvad har klatretårnet i skolegården, 
Fastelavnsfesten, Halloween, gavlmaleriet, 
Juletræsfesten og bolde tilfælles? Svaret er: 
Forældreforeningen på Ida Holsts Skole.  

 

„Uden Forældreforeningen ville 
der ikke være arrangementer 
som Juletræsfest, Fastelavnsfest 
etc. på Ida Holsts Skole“ 

 

Forældreforeningens formål er: at bidrage til 
„kulturelle arrangementer i skolens ånd og inden 
for dennes rammer“. Foreningen drives af en flok 
forældre, der på frivillig basis arrangerer diverse 
arrangementer på skolen, og bidrager fast med 
en bod ved skolens Sommerfest.  

Det overskud som foreningen får ved salg af 
sodavand, popcorn, kaffe, the, æbleskiver etc. 
ved arrangementerne går ubeskåret til eleverne 
på skolen.  

I foråret 2020 fik hver klasse mulighed for at 
ønske sig en eller flere ting af Forældre-
foreningen. Et eller flere af ønskerne vil blive 
opfyldt i skoleåret 2020/2021. Derudover får alle 
klasser på skolen hvert år 500 kr. som de frit kan 
disponere over. 


