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BUDDY
At byde din nye klassekammerat 

velkommen den første dag

[INDSÆT SKOLELOGO]

NAVN

KLASSE

DATO

De næste to uger er det vigtigt, at du 

sørger for at huske dine BUDDY-opgaver

Dine opgaver er

At byde din nye klassekammerat 

velkommen den første dag

At sørge for at din nye klassekammerat 

hilser på sine nye lærere og 

pædagoger

At sørge for at din nye klassekammerat 

ved, hvor han/hun skal hænge sit 

overtøj og sætte sine ting

At vise din nye klassekammerat rundt 

på skolen

At vise din nye klassekammerat, hvor 

toiletterne er

BUDDY
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At lege med din klassekammerat i 

frikvartererne

At præsentere din nye klassekammerat 

for jeres andre klassekammerater og 

andre elever på skolen

At forklare din nye klassekammerat 

om skolens regler

At vise din nye klassekammerat, hvor 

SFO’en er

At finde ud af hvilket sprog, der er 

din nye klassekammerats stærkeste. 

Introducer ham/hende for andre, der 

taler det sprog på skolen, hvis du 

kender nogen

Sæt kryds ved opgaverne, når du har 

løst dem.



BUDDY
På hvilke andre måder har du 

været en god BUDDY? Skriv 

dem her:

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

________________________________________
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Velkomst af nye 

klassekammerater
Inden den nye elev starter, har din lærer 

sørget for og sat hak ved følgende opgaver:

Sat navneskilte op i klassen og ved den 

nye klassekammerats garderobeplads

Gjort mapper og bøger klar til den nye 

elev

Besluttet hvor den nye elev skal sidde og 

hvem han/hun skal sidde ved siden af

Talt med klassen om, at der starter en ny 

elev

oHar undersøgt om der er nogen i 

klassen eller på skolen, der taler den nye 

elevs modersmål

Besluttet hvem der skal være sammen 

med den nye elev i frikvartererne

Besluttet hvornår du skal vise din nye 

klassekammerat rundt på skolen

BUDDY 
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Hvad kendetegner en god 

BUDDY?

”BUDDY” er det særlige navn for en, der 

har den vigtige opgave at få nye børn til 

at føle sig velkomne. De forsøger at 

hjælpe de nye børn i de første dage og 

uger på (indsæt skolens navn).

Det er alles ansvar, at nye børn føler sig 

velkomne, men der kan være særlige 

ting en BUDDY kan gøre.

En BUDDY kan blive venner med den 

nye elev, men at være BUDDY betyder 

ikke, at man skal være den nye elevs 

bedste ven.

At være BUDDY er en vigtig opgave. Din 

lærer har oplært dig i, hvordan du kan 

gøre det godt. Du kan altid spørge din 

lærer, hvis du er usikker på noget.
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