
 

 

 

 

Skolefritidsordningen SFO og Klub 
 

 

Skolefritidsordningen er en integreret del af skolen. Vi modtager alle børn fra 0.-4. klasse, 

der har behov for, eller lyst til at tilbringe en 

del af deres fritid hos os. Fritidsordningen 

har også etableret en klubordning fra 4.-6. 

klasse.  
 

Fritidsordningen bruger alle skolens 

faciliteter herunder værksteder,  idræts- og 

naturområder. SFO´en arbejder efter 

sammen formål som skolen og integrerer 

natur, motion, sundhed, IT, og faglighed i 

hverdagen og legen. 

 

SFO´en arbejder tæt sammen med skolens 

yngste klasser. Der hører til hver klasse en 

klassepædagog, der er kontaktperson for 

klassens børn, der går i SFO.  

 

Lektieklub: 
SFO´en tilbyder lektielæsning (se 

lektieklubben). 

 

Børns fritid: 
Det er vores grundholdning er, at børnenes 

fritid er deres egen – Vores opgave er, at 

organisere en hverdag, der er præget af omsorg, struktur, tryghed og aktiviteter samt 

giver børnene mulighed for at udvikle deres evner til at blive selvhjulpne og 

opmærksomme. 

 

Vi ønsker: 
At fritidsordningen er et rart sted at være med nærvær, hvor vi ser 

og hører børnene, så godt vi kan, og hvor der er tid og rum til 

humor. Vi sætter det sociale samvær, trygheden og legen i 

højsædet. 

 

Vores hensigt: 
Vores hensigt er at skabe optimale muligheder for børnenes 

aktiviteter både ved at skabe de nødvendige fysiske rammer, men 

også ved at indgå aktivt i de sociale sammenhænge børnene er i 

og sikre, at der er fysisk og psykisk plads og rum til alle.  

 



Det kan også være, at barnet har behov for hjælp til at knytte 

venskaber, opdage egne stærke sider eller hjælp til at forstå 

sammenhænge og tackle vanskelige situationer. 

 

Gennem en fast struktur søger vi at skabe tryghed og tydelighed 

i SFO-dagen. Børnene indkrydses, når de ankommer og 

afkrydses, når de går. Om eftermiddagen holdes der samling, 

hvor alle spiser sammen under rolige forhold. Her er der også 

mulighed for at tale om dagens oplevelser 

i skolen eller blot at fortælle.  
 

Afkrydsnings-iPaden: 
Børnene tjekker ind på iPaden, når de 

kommer. Forældrene kan skrive i 

beskedsystemet, hvornår barnet hentes 

eller skal følges til bussen, samt hvis en 

anden end forældrene henter. Ipaden 

viser, hvor du kan finde en voksen og dit barn. Der er blandt SFO´ens 

ansatte hver dag en ”Flyver”. Flyveren er den voksne, der har 

overblikket over, hvem der skal sendes, hvor børnene er m.m. 

Flyveren er altid ved iPaden. På døren ved sfo kan det ses, hvem det er, der er flyver den 

pågældende dag. 

 

Samarbejde mellem fritidsordning og forældre og skole: 
Vi synes, det er vigtigt at snakke sammen i dagligdagen, så 

derfor er I som forældre altid velkomne til at være med i det, 

der nu foregår eller være med under samling og snakke med 

os, børnene eller hinanden. Ligeledes vil kontaktpersonen til 0.-

4. klasse være med til  forældremøderne for at kunne 

informere eller svare på spørgsmål. 

Har I som forældre behov for et møde om jeres barn eller et 

specifikt problem, kan I henvende jer til klasselæreren eller 

kontaktpersonen i SFO. 

 

En gang årligt er der skole-hjem-samtale i SFO´en. En uge 

inden vil forældrene modtage en børneplan. Denne svarer til 

skoledelens elevplan. Børneplanen indeholder en beskrivelse 

af barnet personligt, socialt og motorisk, samt mål for udvikling. 

 

På lærermøderne deltager der altid én, gerne to fra 

fritidsordningen. 

 

Informationer: 
Vi bestræber os på at informere om vores aktiviteter via 

nyhedsbreve, tursedler og opslag, samt på forældreintra og 

Facebook. 

 

På Facebook og de 2 fototavler ved hovedindgangen kan 

også ses billeder af, hvad vi blandt andet laver i SFO´en.  



 

Skiftetøj: 
Skolen/Sfo har kun en lille smule skiftetøj til rådighed til nødstilfældene. Så barnet skal have 

en pose med skiftetøj stående på sit rum. Sørg i øvrigt for at have navn i alt barnets tøj, det 

gør det meget nemmere for alle parter også i tilfælde af glemt tøj. Da vi tilbringer en del 

tid udendørs, skal barnet altid have regntøj, gummistøvler og tøj til dagens vejr med. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon: 
Brug telefonen så lidt som muligt. Træf så vidt muligt aftaler med dit barn dagen i forvejen 

om afhentning eller legeaftaler med andre børn. 

 

 

 

Åbningstider: 
6.30-8.00 og 12.00-17.00 (fredag 

til16.30) 

 

 

SFO tlf: 86 15 07 79 

 

Tilmelding til SFO:  
Benyt venligst samme skema som ved indmeldelse i skolen  

 

 



Klub 

Skolefritidsordningens klubtilbud er et tilbud, vi har lavet 

sammen med børnene fra 4. -6. klasse. Man kan gå i klubben 

fra februar i 4. klasse, og prisen er 600 kr. om måneden. 

Klubben har åben i samme tidsrum som SFO, og børnene kan 

benytte sig af de samme aktiviteter. Derudover er der 

klubaftener 1-2 gange om måneden. 

Børnene har ønsket og fået et sted, hvor de kan være 

sammen uden at der skal være en voksen, men hvor der er 

mulighed for at få hjælp, hvis der er brug for det. De har mulighed for at lave noget 

kreativt, lave te, bage boller, spille wii, høre musik og meget andet.       

                                             

De har mulighed for at ønske 

forskellige aktiviteter, som vi laver, 

når der er plads i kalenderen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


