
Orienteringsmøde 12.januar kl 15-16

Lillevang Skole – afd.Lillerød

Deltagere:

Blovstrød Skole (Jørgen)

Lyngeskole (Louise)

Lillevang Skole afd. Skovvang (Henrik Brammer, Jesper Madsen)

Lillevang Skole afd. Lillerød (Christian, Siv)

Kratbjergskolen afd. Engholm (deltog)

Kratbjergskolen afd. Ravnsholt (deltog)

Allerød Privatskole (afbud)



Orienteringsmøde 12.januar kl 15-16

Lillevang Skole – afd.Lillerød

Møde resumé: 
• Lærerinfo: www.alleroed.funcup.dk/kids/om/laerer

• SFO info: www.alleroed.funcup.dk/kids/om/sfo_ledsager

• Forældreinfo: www.alleroed.funcup.dk/kids/om/foraeldre

• Tilmelding til stævne for lærere og personale: www.alleroed.funcup.dk/firma/tilmelding-personale.html

• Deltagerliste (Klasse & ledsagende voksen): www.alleroed.funcup.dk/kids/tilmelding/deltagerliste.html

• LEDER.forendag coaching: www.alleroed.funcup.dk/kids/coaching/index.html

På mødet blev de efterfølgende slides præsenteret.

Vh Stæneansvarlig Mogens W. Brolin, mogens@funcup.dk, mob 3070 2233
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Kidsvolley Skolestævne
13. -17.marts 
Kl 8-13:30

www.alleroed.funcup.dk/kids/om/laerer

http://www.alleroed.funcup.dk/kids/om/laerer


Til ledsagende voksen

Til dig, der ledsager en klasse under Kidsvolley skolestævnet.

Før stævnet

Man kommer til stævnet som man er! Ingen krav til spillere om idrætsfaglig forberedelse eller kvalifikationer for at 

deltage i stævnet. 

På de dage, hvor der afvikles LEDER.forendag eller IDOL.forendag forventes det heller ikke, at de ledsagende 

voksne er idræts-fagligt orienteret. 

Tips:

•Introducer gerne REGLERNE for kidsvolley level 1-3, afhængig af klassetrin. Alt gentages fra bunden på 

stævnedagen.

•Træn kidsvolley med klassen i idrætsundervisningen. Inspiration og video.

•Man deltager klassevis. Overvej hvordan klassens elever skal sættes sammen i hold af 4-6 spillere, gerne "på 

tværs" i forhold til andre sammenhænge.

•Deltagerne skal medbringe indendørs sportstøj og -sko jfr. sportshallens reglement.

•Aftal hvem der ledsager børnene: Mindst én deltagende voksen pr. skole pr. stævnedag tilmeldes før stævnedagen 

HER. 

•Hvis du deltager som voksen på en dag hvor der ikke afvikles LEDER.forendag, er det en god ide at sætte dig ind i 

reglerne for Kidsvolley på forhånd. Det kan du bl.a. gøre ved selv at spille TEAMball (Kidsvolley for voksne) på aften-

stævnet torsdagen før skolestævnet. Læs invitationen.

www.alleroed.funcup.dk/kids/om/laerer
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På stævnedage med LEDER.forendag

Hver skole ledsages af min. 1 voksen (lærere eller forældre) pr. skole og yderligere 1-2 voksne pr. 

klasse der kan hjælpe med transport til og fra skolen, samt afvikling af frokostpausen.

Der er tid til, at du kan observere dine børn i nye sammenhænge, mens de guides gennem 

introduktionen og spillet af deres coach; en gymnasie-elev, som under stævnet afslutter sit 

LEDER.forendag forløb. Hvert hold af 4-6 spillere fra din klasse får sin egen coach.

Du har opsyn med alle dine elever i frokost-pausen og sørger for, at de får spist.

Du har opsyn med og støtter dine børn i perioder, når de ikke kan træne og spille med deres coach, 

f.eks. hvis de skal på toilettet eller hvis de har slået sig og skal trøstes. 

Følgende roller fordeles blandt deltagende voksne senest ved fremmøde på dagen:

•Kampafvikler/tidtager (Én voksen)

•Registrering af kampresultater (Én voksen)

•Tilsyn og opsyn med elever der ikke kan deltage i spillet (alle andre voksne).

www.alleroed.funcup.dk/kids/om/laerer
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På stævnedage uden LEDER.forendag

Hver klasse ledsages af min. 1½ voksne (lærere eller forældre), dvs. 2 voksne fra skoler med én klasse og 

3 voksne fra skoler med 2 klasser.

Sammen med de andre deltagende voksne, er det dit ansvar at afvikle og dømme kampene - efter 

anvisninger fra den stævneansvarlige. Hver klasses voksen-gruppe afvikler og dømmer kampene på én 

bane, hvor 5 hold spiller 10 kampe i en alle-mod-alle turnering.

Følgende roller fordeles blandt deltagende voksne senest ved fremmøde på dagen:

•Kampafvikler/tidtager (Én voksen)

•Registrering af kampresultater (Én voksen)

•Tilsyn og opsyn med elever der ikke kan deltage i spillet (alle andre voksne).

www.alleroed.funcup.dk/kids/om/laerer

http://www.alleroed.funcup.dk/kids/om/laerer


www.alleroed.funcup.dk/kids/om/regler
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Kidsvolley SFO stævne
mandag 13.marts 
Kl 14 -17:30 

efter skole - SFO lukketid

www.alleroed.funcup.dk/kids/om/sfo_ledsager

http://www.alleroed.funcup.dk/kids/om/sfo_ledsager


Til SFO ledsagerpersonale

Til dig, der ledsager en gruppe 1.klasses elever under Kidsvolley SFO stævnet. 

Før stævnet

Man kommer til stævnet som man er! Der er ingen krav til faglig forberedelse eller kvalifikationer for at deltage i 

stævnet: Det forventes således ikke, at børnene kender kidsvolley-spillet eller reglerne på forhånd. Og det 

forventes heller ikke, at de ledsagende voksne er idræts-fagligt orienteret. Men her er lidt tips til de nysgerrige:

•Introducer REGLERNE for kidsvolley level 0 - Alt gentages fra bunden på stævnedagen.

•Træn kidsvolley med klassen i idrætsundervisningen. Inspiration.

•Overvej hvordan stævnedeltagerne sættes sammen i hold af 4-6 spillere, gerne på tværs af klasser. Man 

repræsenterer sin SFO institution, ikke sin skoleklasse.

•Deltagerne skal medbringe indendørs sportstøj og -sko jfr. sportshallens reglement.

•Aftal hvem der ledsager børnene: Hver gruppe af 20 børn ledsages af 1 min. voksen. Mindst én voksen 

ledsager for hver SFO registreres før stævnedagen HER.

www.alleroed.funcup.dk/kids/om/sfo_ledsager
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På SFO stævnet mandag 13.3 kl 14-17:30

Der er tid til, at du kan observere dine børn i nye sammenhænge, mens de guides gennem 

introduktionen og spillet af deres coach; en 6.klasses elev, som under stævnet afslutter sit 

IDOL.forendag forløb. Hvert hold af 4-6 spillere fra din SFO får sin egen coach.

Du har opsyn med og støtter dine børn i perioder, når de ikke kan træne og spille med deres coach, 

f.eks. hvis de skal på toilettet eller hvis de har slået sig og skal trøstes. 

Følgende roller fordeles blandt deltagende voksne senest ved fremmøde på dagen:

•Kampafvikler/tidtager (Én voksen)

•Registrering af kampresultater (Én voksen)

•Tilsyn og opsyn med elever der ikke kan deltage i spillet (alle andre voksne).

Jeg glæder mig til at høre fra dig før, under og efter stævnet.

Venlig hilsen 

Mogens W. Brolin, mob 3070 2233, mogens@funcup.dk

Stævnekoordinator og stævneansvarlig

www.alleroed.funcup.dk/kids/om/sfo_ledsager
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www.alleroed.funcup.dk/alleroed/kids/om/laerer

1.600 spiller Kidsvolley 13.-17. marts – Vil mor og morfar lege med?

Alle 2.-6.klasser spiller kidsvolley, når skolen deltager i Allerød Kidsvolley Fun Cup 13.-17.januar.

Stævnet med 1.600 deltagere fra syv skoler er et initiativ under Den Åbne Skole, som indbyder til 

samarbejde mellem skoler, foreninger og erhvervsliv. 

Både far og farmor er velkomne under stævnet, men I kan også deltage aktivt i jeres barns 

forberedelse allerede under familie-stævnet lørdag 11.marts, hvor alle tre generationer spiller på 

samme hold. Indtægterne går ubeskåret til dit eget barns forældrestyrede klassekasse. Læs mere om 

Adoptér-en-Klasse på www.alleroed.funcup.dk/kids/om/foraeldre.

http://www.alleroed.funcup.dk/alleroed/kids/om/laerer
http://www.alleroed.funcup.dk/kids/om/foraeldre


www.alleroed.funcup.dk/alleroed/kids/om/laerer

Adoptér-en-klasse

100% af tilmeldingsgebyret doneres til dit barns klassekasse

Efter aftale mellem skolerne i Allerød og stævnearrangør doneres hele tilmeldingsgebyret 

fra disse to stævner til dit barns klassekasse:

•TEAMball Familie

•TEAMball Firma.

Donerede midler fremgår af deltagerlisterne nedenfor. Initiativet er et forsøg under Den 

Åbne Skole, som indbyder til samarbejde mellem skoler, foreninger og erhvervsliv. Adopter-

en-klasse aftalen overholder Allerød Kommunes Reklame- og Sponsorpolitik.

Initiativtager: Mogens W. Brolin, mogens@ungpower.dk, mob 3070 2233
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