
Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 8-12 medlemmer. 

Der afholdes møder ca. 5-6 gange årligt, hvor vi planlægger arrangementer og 
bevilger tilskud.

Hvordan bruges pengene?
Foreningen har igennem de sidste mange år bl.a. bevilget penge til:

• Fastelavn for indskolingen
• Teater- og biografture
• K-liniens pileløb
• Udflugter til ZOO, Planetariet og Eksperimentariet
• Introforløb for profillinierne
• Muleposer og t-shirts til 0.-klasserne
• Buskørsel for 0.-klasserne.

Du kan kontakte foreningen ved at skrive til os på vores mail: 
foraeldrepilen@gmail.com

Du kan også finde os på Facebook; 

Forældreforeningen v. Pilegårdsskolen Forældreforeningen 
ved 

Pilegårdsskolen

Forældreforeningen ved Pilegårdsskolen
Formålet med foreningen er at gøre det lidt sjovere at gå i skole på Pilen.

Foreningens formål er at:

• Fremme samarbejdet mellem børn, forældre og skole

• Skaffe midler til sociale og pædagogiske formål, der ligger uden for sko-
lens budget.

Skolens lærere ansøger i samarbejde med skolens ledelse om midler hos for-
eningen.



Arrangementer
Diskoteker
Forår og efterår afholdes der minidisko for 0. – 3. klasse samt piledisko for 4. 
– 7. klasse. Til minidiskoet skal mor og/eller far med. Minidisko’et er også et 
hyggeligt sted at mødes med sine forældrekollegaer.

Banko
I slutningen af januar måned holder vi banko, hvor børn, forældre og bed-
steforældre kan få en hyggelig søndag eftermiddag og vinde en masse lækre 
præmier.

Lotteri
I ugerne omkring efterårsferien har vi det årlige lotteri, hvor de 3 klasser, der 
sælger flest lodder vinder flotte præmier til klassen. 

Dimissionsfest
Skolen har i mange år haft en tradition med en afsluttende dimissionsfest for 
9.-klasserne, når de har bestået deres eksamen og inden de bliver spredt for 
alle vinde. Det er et arrangement som de unge og deres forældre er rigtig glade 
for.

Gamle elevers fest
Sidste fredag i august mødes rigtig mange gamle elever for at udveksle minder 
og historier om deres nye liv med gamle klassekammerater. Der er stuvende 
fyldt og masser af højt humør.

Medlemskab, hjælpere og bestyrelse
Medlemskab
Ifølge foreningens vedtægter kan enhver forælder, som har børn på Pilegårds-
skolen, eller andre med øvrig relation til Pilegårdsskolen, og som tilslutter sig 
foreningens formål, optages.

Vi opkræver ikke et årligt kontingent og har heller ikke medlemslister, men 
baserer foreningen på frivillige bidrag. 

Et bidrag kunne f.eks. være på kr. 50 pr. barn årligt. 

Bidrag modtages hele året rundt, og kan indbetales enten via MobilePay på 
mobil 5310 3110 eller til foreningens konto i Bank Nordic, reg.nr. 6510, kon-
tonr. 30530 11658. Skriv blot ”bidrag” i tekstfeltet.

Mobile Pay kan også bruges til betaling ved foreningens arrangementer.

Vi håber, at rigtig mange vil give et årligt bidrag, så vi fortsat kan skabe de 
fornødne økonomiske rammer. Samtlige midler bruges til at fornøje og forkæle 
børnene.

Hjælpere
For at kunne afholde vores arrangementer, er vi afhængige af frivillige foræl-
dre, der vil bruge nogle timer på et godt formål. 

Til minidiskoet er det 1.-klasserne der får en bod hver, som forældre skal pas-
se igennem aftenen. 

Til pilediskoet har vi ligeledes haft succes med at få 4. klasses forældre til at 
hjælpe med boderne igennem aftenen. 

Når vi skal bruge hjælpere til vores andre arrangementer, skriver vi ud på For-
ældreintra samt på vores Facebook-side med info om tid og sted.

Ønsker man at stå permanent på vores hjælperliste, kan man skrive til forenin-
gens mail foraeldrepilen@gmail.com.


