
Vi søger efter dig eller én du kender, som har tid og lyst til  
at hjælpe Den Kreative Skole med en flok sprudlende og kreative børn,  

og dermed blive en del af vores fælles projekt :). 
 
Fra mandag d. 1. april 2019 til og med lørdag d. 6. april, rykker hele Den Kreative Skole ind i Fredericia 
Idrætscenter, for at opsætte det fantastiske værk ”Vi kan bygge en by”, der handler om Fredericias historie 
og værdier. Værket er skrevet og komponeret til os af Eva Chortsen og Jakob Høgsbro. 
 
I den forbindelse har vi brug for hjælpende hænder til danne tryghed  for de deltagende børn under prøver 
og forestillinger.  
 
 
 
 
Hjælpen drejer sig om:  

 Tage imod børn 0.-5. klasse og ”krydse dem af” (I får en afkrydsningsliste) 

 Få de yngste børn ind på- og ud fra scenen til prøver/forestillinger 

 Opsyn af de yngste børn under prøver og forestillinger i hal 3 (der vil være visning af tegnefilm) 

 Evt. telefonisk kontakt til forældre, ved evt. opstået sygdom/uheld (I får en liste) 

 Krydse børnene ”af”, når de tager af sted med deres forældre (så der ikke er nogen, der bliver væk) 
 
 
Tidspunkter d. 1.-6. april 2019:  
 Mandag-onsdag i tidsrummet kl. 15.30-18.15 
 Torsdag i tidsrummet kl. 16.15-19.30 
 Fredag i tidsrummet 7.30-12.00 (forestilling kl. 10.30-11.30) 

 Lørdag i tidsrummet kl. 10.30-14.15 eller/og kl. 13.45-16.30 
      (forestillinger kl. 13.00-14.00/kl. 15.00-16.00) 
 
 
Vores ønske er, at nogle af Jer har mulighed for at hjælpe en-to dage mellem mandag-torsdag og igen enten 
fredag eller/og lørdag. På den måde bliver forløbet velkendt og trygt for både børn og hjælpere :).  
Skulle nogle have mulighed for at deltage flere dage, vil det kun være et stort plus :). 
 
 
 
 
 
 
 
Så har du lyst og mulighed for at hjælpe - eller kender du nogle, som kunne være interesserede? Så hører vi 
meget gerne fra dig :). Kontakt Den Kreative Skole på mail: dks@fredericia. Alternativt sms på  
tlf.: 2085 5102. Så bliver du kontaktet hurtigst muligt. 
 
Tilmeldingsfrist senest fredag d. 1. februar. 
 
På forhånd mange tak - vi glæder os til at høre fra dig :). 
 
Venlig hilsen Den Kreative Skole 
dksfredericia.dk  
 
 

 

 


