
Opbakningen omkring KLIS ønskes! 
Skolen er blevet udvidet i løbet af sommeren. Vores børn, 
store som små, har fået nye områder at udfordre. Sikke en her-
lig ting… 

…men, det ændre ikke på, at fællesskabet omkring skolen i forhold til den daglige 
oprydning og rengøring halter. Det er en opgave som skolens medarbejder ikke 
selvstændigt kan løfte. Det er her hvor vi som forældre, har en enorm stor indfly-
delse på vores børns holdning. 

Vi i forældrerådet, har haft en god debat, hvor vi har talt om fælleskabet og vigtig-
heden om at bakke op i samlet flok. Vi har i den anledning haft bestyrelsen og An-
nette med til vores møde, for at ytre vores frustration omkring opbakning ved rengø-
ringsdage. Der kom en god debat ud af det. 

Vi ønsker at alle, børn som voksne vil tage et ansvar i forhold til at lægge forældre-
timer, men så sandelig også at opretholde det sociale på tværs af klasserne, da dette 
er en stor del af skolens værdigrundlag. 

Vi er nået frem til, at der bør deltage min. 5 voksne pr klasse ved hver rengørings-
dag, så hele skolen kan blive gjort rent. Forældrerådet er også bekendt med, at vi 
kan gøre tingene bedre. Frustrationen har været stor over de manglende rengørings-
ting ved dagene. Derfor indkøber vi nu klude, spande og universalrengøringsmiddel, 
så det ikke mangler. 

Alle klasser bør på forældremøder, debatter og uddelegere de forskellige dage, så de 
er bemandet. Dette kan gøres på det første møde efter sommerferien, da datoerne vil 
være kendte der. Dette gælder også for forældreundervisningsdagene og arbejdsda-
gene. 

Vi ønsker jer alle en dejlig arbejdsdag - husk at tilmelde jer :-) 

Mange hilsner, forældrerådet.

Forældrerådet  
Rådet der giver forældre indflydelse på Køge Lille Skole
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Det er en ære at 
kunne informe-
re om, at der 
igen serveres 
bøfsandwish til 
arbejdsdagen, 
sammen med 
meget andet 
godt. Ses vi?? 

ALERT 
Næste rengørings-
dag er den 26/11. 
Husk at forældrerå-
det giver morgen-
brød og kaffe :-)  

1 og 9 klasse 
Forældrerådet 
mangler 1-2 re-
præsentanter fra 
begge klasser. 
Der er ingen fra 
9 klasse, og kun 1 
bære ansvaret for 
1 klasse.

ALERT: 
Rengøringsdage: 26/11, 28/1, 18/3 
Arbejdsdag: 23/9, 5/5


