
Hvad er en hjælpeforælder? 
 

 
Vi bliver ind imellem spurgt hvad hjælpeforælder-rollen indebærer, 
og derfor kan I læse her, hvad det egentlig er og hvad det kræver.  
 
I forbindelse med vores årlige forestillinger, efterlyser vi altid hjælpeforældre. 
Hjælpeforældre er frivillige forældre, som sidder sammen med de medvirkende under en 
forestilling, følger dem til og fra scenen, sørger for, at alle er i kostumer, har tisset af og 
har det godt. Uden dem kunne vi ganske enkelt ikke få det hele til at gå op i en højere 
enhed. Det er dem, der gør det til en god og tryg oplevelse for vores yngre elever, når de 
skal – måske for første gang – på scenen og optræde.  
 
Rent praktisk skal hjælpeforældre møde ind et kvarter før det hold, som vedkommende er 
hjælpeforælder for, og hjælpeforælderen kan gå, når den sidste på holdet er krydset af 
som afhentet. Vi sætter 1-3 hjælpeforældre på hvert hold, afhængigt af aldersgruppe og 
antallet af elever.   
 
Som hjælpeforælder skal man ikke have publikumsbillet, da man får en plads sammen 
med de medvirkende børn. Skulle man allerede have købt en billet, kan denne refunderes. 
Alle kan melde sig som hjælpeforældre. På hold for de større børn beder vi dog om 
kvinder, da størstedelen af vores elever er piger.  
 
Vi sender altid en mail med detaljeret info ud til hjælpeforældre umiddelbart inden 
forestillingen, ligesom der under vores forestillinger er guider (vores undervisere), der 
følger hold og hjælpeforældre fra A til B.  
 
Udover at være en stor hjælp for os og ikke mindst børnene, plejer det også at være en 
hyggelig og sjov oplevelse at være hjælpeforælder. Hjælpeforældre vil komme med 
backstage under forestillingen og se deres hold optræde tæt på - fra den ene side af 
scenen eller fra salen. Ved vores juleballet og diplomoverrækkelse vil det efterfølgende 
være muligt at downloade den pågældende forestilling på video efterfølgende. 
 
Vil du gerne være hjælpeforælder? Så noter det på din profil.  

• Log ind med din e-mail på siden: https://balletkompagniet.klub-
modul.dk/default.aspx 

• Tryk på Min Profil og rul ned på siden til du ser en kasse, du kan krydse af, hvis du 
ønsker at være hjælper for dit barns ballethold. 

 
 

På forhånd tusind tak til alle jer, der hjælper! 
 
 

Mange hilsner 
Balletkompagniet 


