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Koordinationsudvalget 2022/23 
Koordinationsudvalget består af en forældrerepræsentant fra hver af skolens  
ti klasser.  Koordinationsudvalget står for planlægning og koordinering af 
arbejdsopgaverne, sørger for afkrydsningssystemet og tager kontakt til 
eventuelle nye forældre på eget klassetrin. 
 

Klasse      Navn 
0. kl.  Sara Stilling 
1. kl.   Jesper Siholte Hansen  
2. kl.  Trine Møller  
3. kl.  Dorte Djursgård 
4. kl.  Mia Eiberg Pedersen 
5. kl.  Ledig  
6. kl.  Nathasja Louise Preus 
7. kl.  Christian Schwartzbach 

8. kl.  Anne Bødtker   
9. kl.  Henriette Bekker 
1. kl.  Koordinator: Bo Svennevig Ekstrøm 
              

Vedligeholdelsesudvalget/Hokuskrokus 2022/2023 
Vedligeholdelsesudvalget planlægger vedligeholdelsesopgaverne i samarbejde 
med skolen. Repræsentanter fra udvalget er tovholdere på arbejdsdagene. 
 

Klasse       Navn 
2.kl./6.kl.  Tom Gnisa 
3. kl.   Lars Munk Pedersen 
3. kl./8.kl. Phillip von und zu Hessberg 
1.kl./4. kl. Simon Eiberg Pedersen 
5. kl./8.kl. Rune og Tina Stäcker (koordinator) 
5. kl./9. kl. Anders Schou Pleidrup (koordinator) 
6.kl.  Allan Kelager 
 
Hvis man gerne vil være med i udvalget, så kontakt en af koordinatorerne og hør 
nærmere. 
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Forældreopgaver 
 

Som forældre på Ballerup Ny Skole er det en pligt at deltage i skolens 
arbejdsfællesskab omkring forskellige opgaver.  
 

Forældreopgaverne er en del af det sociale fællesskab på Ballerup Ny Skole og 
har høj prioritet. Forældreopgaverne er et udtryk for den kultur, som skolens 
bestyrelse ønsker, der skal være på skolen - hvor der skabes fællesskaber 
omkring konkrete opgaver. Samtidig er det også en god måde at bidrage til 
økonomien, fordi skolen dermed sparer udgifter til vedligeholdelse og 
rengøring.  
 

Vi opfordrer kraftigt til, at I tager jeres børn med, når I udfører 
forældreopgaver, så jeres børn oplever jeres engagement i skolen, og ser 
hvordan det gør en positiv forskel her og nu. Vi opfordrer til, at børnene 
deltager aktivt på dagene. Arbejdsdagene er uden ”skærm”, ligesom skolen er 
mobilfri. 
 

Som forælder skal man deltage i to arbejdsopgaver pr. år uanset hvor mange 
børn, man har på skolen. 
 

Der kan i år vælges mellem disse arbejdsopgaver: 
 

 Hovedrengøring 

 Vedligeholdelse 

 Hokuskrokus (vedligeholdelse af udearealer ) 
 

Fra 0. til 8. klasse tilmelder hver forælder sig til 1 opgave i efteråret og 1 
opgave i foråret. Tilmeldingen til efterårets arbejdsopgaver kommer omkring 
1. juli, og til forårets arbejdsopgaver kommer tilmeldingen omkring d. 1. 
december. I 9. klasse tilmelder hver forælder sig til 2 arbejdsopgaver i 
efteråret. Alle tilmeldinger sker via forældreintra.  
 

På arbejdsdagene er i  dækket af skolens arbejdsulykkesforsikring. Hvis uheldet 
skulle være ude, skal i også huske at anmelde det til jeres egen heltidsulykkes-
forsikring. 

 

Der vil altid være forældre, som ikke kan udføre fysiske arbejdsopgaver, men 
som kan hjælpe til ved at lave kaffe og lidt at spise. Derfor skal alle melde sig til 
arbejdsopgaverne.  
 
I skoleåret 2022/23 er arbejdsopgaverne planlagt således:  
 
Vedligeholdelse:   Hokus-Krokusdage: 
24. og 25. september 2022 (uge 38)  7. august 2022 (uge 31) 
29. og 30. oktober 2022 (uge 43) 30. april 2022 (uge 17)  
22. og 23. april 2023 (uge 16) 
10. og 11. juni 2023 (uge 23) 
 

Hovedrengøring: 
10. september 2022 (uge 36)  25. februar 2023 (uge 8) 
8. oktober 2022 (uge 40)  18. marts 2023 (uge 1) 
26. november 2022 (uge 47)  29. april 2023 (uge 17) 
7. januar 2023 (uge 1)  17. juni 2023 (uge 24) 
 

Alle arbejdsdage er fra kl. 09.00 – 14.00  
 

 
Afbud til arbejdsdagen skal sendes på SMS til koordinator Bo Svennevig 
Ekstrøm (Karl-Emil 1. kl.) på tlf.nr.: 2020 8183 
 

 
Vi glæder os til hyggeligt og arbejdsomt samvær. 
 

Venlig hilsen  
Bestyrelsen på Ballerup Ny Skole 


