Ressourcebank for Borbjerg Skole og Børnehus
For at kunne leve op til Borbjerg Skole og Børnehus’ vision ”…det hele…” har vi brug for dig og
din hjælp, så derfor vil bestyrelsen gerne oprette en bank af ressourcer.
Du kan være forældre, bedsteforældre, storesøsken, eller blot en borger i Borbjerg-Hvam og
omegn, der gerne vil være en del af skole og børnehus og gøre en forskel med din hjælp. Det kan
være små som store opgaver, alt har betydning og skal være til fælles glæde.
Undertegnede ønsker at stå i Borbjerg Skole og Børnehus’ ressourcebank:
Navn:
Adresse:
Tlf. nummer:
Mailadresse:

I nedenstående skema bedes du tilkendegive, hvilke ressourcer/opgaver du gerne vil byde
ind med.
Der er to kategorier af opgaver:
Faste opgaver hvor man indgår i en turnusordning eller selv tager initiativ til at løse en opgave.
Enkeltstående konkrete opgaver hvor du vil blive kontaktet efter behov måske en enkelt gang om
året, og hvor opgaverne typisk vil kunne løses på få timer.
Man kan altid sige nej tak til en adspurgt opgave.
Man må gerne byde ind på flere ting.
Er der spørgsmål er man velkommen til at kontakte:
Serviceleder Steen Bjerrum – tlf.nr. 9611 5705 – mail adr. Steen.bjerrum@holstebro.dk
Viceleder Lene B. Jensen – tlf.nr. 9611 5710 – mail adr. lene.brunebjerg.jensen@holstebro.dk
Det udfyldte skema kan afleveres på skolens kontor eller i skolens postkassen, og må også gerne
mailes til Lene B. Jensen.

Venlig hilsen
Borbjerg Skole og Børnehus

Opgaver der ønskes hjælp til at løse:
Faste opgaver:

Sæt
kryds:

Hjælp ved servering af café mad - der serveres mandag og onsdag for
skoleeleverne
Fra kl.ca. 9.30 til kl.13 og ca.14 gange i løbet af et år.
Udskæring af frugt til skolebørnene
Fra kl. 8 – 9 én gang om ugen (eller hver anden uge, alt efter hvor mange der melder
sig) og der er altid to på ”arbejde” af gangen.
Grønne områder
Holde bede, beskære m.m. efter behov.
Efterse/reparere børnenes gokarts, cykler m.m.
Sørge for at holde børnenes køretøjer kørende.

Enkeltstående konkrete opgaver (sæt gerne streger under de ønskede opgaver)

Sæt
kryds:

Sy - reparere – vaske – stryge
f.eks. vaske/stryge Luciakjoler, sy/reparere udklædningstøj og kostumer
Rengøring
f.eks. afrime frysere, gøre køleskabe rene, gøre skabe rene
Praktiske opgaver ved arrangementer
f.eks. forberedelser til skolefest, emneuger, sportsdage
”Håndværker” opgaver
f.eks. malearbejder – tømrearbejde – reparation af cykler og gokarts
Grønne områder
Ordne bede, beskære m.m.
Vidensdeling
f.eks. kontakt til virksomheder vi kan besøge, eller du vil komme på skolen
/børnehaven og fortælle børnene om en viden/interesse/opgave
Ideer til andre opgaver jeg kunne byde ind med:

Jeg ønsker primært at hjælpe i børnehaven:_______ Skolen:_______ Begge steder:_______

