Kære forældre og elever i 7. klasse!
Der er store forventninger til Blå Mandag fra konfirmandernes side; det skal være en hyggelig og sjov dag
fra morgen til aften med hele klassen.
Forældrene har også et stort ønske om, at de unge får en hyggelig dag, hvor de ikke kommer ud for ubehagelige oplevelser. Fra begge parters side drejer det sig om at få afstemt nogle forventninger til dagen
Blå Mandag skal være en sjov dag med gode oplevelser for hele klassen.
Ved at lave nogle fælles aftaler i klassen, kan I få den dag, I helst vil have.
Planlægning af dagen.
Vi anbefaler at planlægningen af dagen foregår i et samarbejde. Undersøgelser viser, at eleverne gerne vil
have deres forældre med til at sætte rammerne for dagen.
Det er vigtigt for eleverne, at forældrene signalerer enighed, da der ellers nemt kan opstå usikkerhed omkring hvad de må og ikke må.
• Undersøg om der er nogle gode traditioner på skolen eller i nærområdet m.h.t. Blå Mandag, som I evt. kan få
ideer fra.
• Få alle med i klassen – også dem, der ikke skal konfirmeres. Det giver den bedste, fælles oplevelse for hele
klassen.
Fælles morgenmad.
Det er en god ide med en fælles start på dagen, og hvor de aftalte rammer repeteres.
Byturen
• Sørg for fælles transport til og fra byen. Det er fællesskabet, der er i fokus.
• Aftal med de unge, at ingen går alene, og at de har deres mobiltelefoner åbne.
• Lad ikke de unge have mange kontanter på sig. Større indkøb af tøj eller andet, kan måske foretages en
anden dag.
• Vær med på dagen, men naturligvis med en vis afstand til de unge. I kan eventuelt sidde på en café i nærheden og have mobiltelefonerne åbne.
Festen
Mange Blå Mandage slutter med en privat fest for konfirmanderne om aftenen.
Til denne vil vi anbefale:
• Hold kun fest for klassens elever og inviter ikke andre udefra. De kan have en helt anden dagsorden med
festen.
• Lad der være voksne i nærheden, som de unge nemt kan få fat på.
• Aftal et sluttidspunkt for festen – som regel mellem kl. 22.00 og 24.00, da det er skoledag dagen efter.

Vi håber, at I kan gøre brug af
nogle af disse ideer,
Med venlig hilsen
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