
Eksempel på Introprogram

Her finder I eksempler på, hvordan et introprogram kan stykkes sammen. Det viser et typisk introforløb. Kolonnen til 
venstre viser, hvordan programmet kan præsenteres for de nye elever, mens kolonnen til højre giver bud på, hvilke 
øvelser og lege I som tutorer kan arrangere. Øvelserne findes beskrevet i inspirationskataloget. 
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Dag 1

Tidspunkt

09:00 - 09:30

09:30 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

12:00 - 12:30

12:30 - 15:30

15:30 - 16:00

Aktivitet

Modtagelse af tutorer

Velkomst i hallen ved rektor

Samling i klasserne ved velkomst, 
præsentation og lege med tutorer

Rundtur på skolen sammen med 
klassen og tutor

Frokost - I klassen, kantinen eller 
ude på græsset

Aktiviteter - Lær dine klasse-
kammerater at kende

Opsamling og afrunding på dagen 
med tutorer

Drejebog for tutorer

Tag godt imod de nye 1.g’ere. Tænk over, hvordan I vil tage imod dem, så de føler sig 
velkomne. Måske en morgenfest eller et krammehold kunne være en idé?

Sørg for at vise de nye elever hen til hallen, hvor rektor byder velkommen.

Præsenter jer selv som tutorer, evt. med en sjov personlig anekdote.
Lav lege så de nye elever kan begynde at lære hinanden at kende. Brug f.eks. øvelserne 
”Duellen”, ”Perronen”, ”Hvem er jeg?”.

Vis de nye elever rundt på skolen og introducer dem til de vigtigste områder. Brug evt. 
øvelsen ”Turisten”, for at gøre rundturen lidt sjovere.

Find et hyggeligt område, hvor hele klassen og I som tutorer kan sidde sammen og 
spise. Vær gerne primus motor for samtalen, enten ved at stille de nye elever spørgsmål 
eller fortælle lidt om livet som elev på skolen. I kan f.eks. bruge dilemma-kortene som 
en samtale-starter.

Her er der en rigtig god mulighed for at ryste de nye elever lidt mere sammen. Lav 
gerne nogle øvelser, hvor de skal samarbejde, så som ”Olympiaden” og/eller ”På ræd og 
række”.

Dagen afsluttes med en fælles afrunding, hvor I som tutorer takker for dagen og sen-
der de nye elever hjem, efter en fed første dag. Fortæl om, hvad der kommer til at ske i 
morgen. Sørg for at de nye elever har mulighed for at stille spørgsmål.



Dag 2

Tidspunkt

08:00 - 12:00

12:00 - 12:30

12:30 - 14:00

14:00 - 15:45

15:45 - 16:00

Aktivitet

Almindelig undervisning

Aktiviteter - Ryste sammen lege

Fælles aktiviteter - Fælles aktivitet 
for alle 1.g’erne

Opsamling og afrunding af dagen 
med tutorer

Din rolle som tutor

Spis sammen med den klasse, I er tutorer for.

Byg videre på gårsdagens aktiviteter og lav nogle aktiviteter, hvor eleverne skal arbejde 
sammen - gerne med fysisk aktivitet. F.eks. øvelserne ”Olympiaden”, ”Beskyt ægget” 
og/eller ”På ræd og række”.

Skal alle de nye elever dyste mod hinanden? Dette er en god måde, at sikre at alle mø-
der hinanden. Til dysten skal I sammen med jeres elever finde på et lækkert holdnavn 
og et kampråb, I kan bruge, når I vinder. Lav evt. en konkurrence blandt eleverne om at 
finde det bedste navn og råb. 

Dagen afsluttes med en fælles afrunding, hvor I som tutorer takker for dagen. 
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Frokost - i klassen, kantinen eller 
ude på græsset


