
 

 

 

Velkomst til nye forældre.  
  

Kære forældre. 

  

I står nu med Lyreskovskolens SFO-skrivelse i hånden. Vi ønsker gennem 

denne skrivelse at informere Jer og jeres børn, om det at gå i SFO efter 

skoletid.  

Alle skoler har et SFO-tilbud til børn efter den ordinære skoletid, og på 

Lyreskovskolen er SFO`en en vigtig del af det samlede skoletilbud til 

jer.  

De ansatte i SFO´en arbejder både i undervisningen ved at varetage 

understøttende undervisning og i SFO`en, og netop denne sammenhæng 

giver kvalitet begge steder.   

SFO tid er fritid, og vi skatter børnenes frie tid meget. Vores 

opmærksomhed er rettet mod børnenes udvikling af sociale kompetencer, 

- deres venskaber og deres interesser. Vi ønsker at tilbyde dem et 

kendskab til så mange forskellige fritidstilbud som muligt, ligesom vi vil 

understøtte deres nuværende interesser. F.eks laver vi en del spejder 

aktiviteter, dyrker sport og hjælper med at finde de frirum, børnene har 

brug for.  

Hvis jeres børn har brug for ekstra støtte i f.eks dansk eller matematik, 

kan vi også hjælpe dem her, og når relationerne er vanskelige er vi 

tilstede med hjælp.  

På Lyreskovskole og SFO har vi en stor opmærksomhed mod hele 

dannelsesprocessen. Det er så vigtigt at børnene lærer at begå sig på en 

social-ansvarlig og demokratisk facon, når de forlader folkeskolen.  

SFO`en bidrager i denne proces. Vi forsøger altid at møde børnene i 

deres egen udvikling, lige der hvor de er, og hjælpe dem videre i de 

sammenhænge de bevæger sig i.   



For at dette skal lykkes, er det bidende nødvendigt, at vi har et tæt og 

godt forhold til Jer som forældre, og til skolens øvrige personaler.  

Vi har derfor behov for jeres hjælp, når vi arbejder med børnene, og en 

god vej ind i dette samarbejde, kan f.eks. være når I kommer forbi for 

at hente børnene. Giv jer tid til en kop kaffe og en snak en gang imellem.  

Ellers vil kontakt mest foregå over skolens intra og som beskeder på 

vores telefon.  

I denne folder, vil I kunne se et eksempel på et månedsbrev/ 

aktivitetskalender.  Til nogle af aktiviteterne har vi behov for en 

tilbagemelding fra jer. Det kan være i forbindelse med ture ud af huset i 

vores lille bus, - svømning/badning hvor børnene skal have badetøj med og 

lignende. I disse situationer vil I blive informeret over intra, eller 

børnene vil have en seddel med hjem.  

  

For at vi skal kunne yde det bedste tilbud til jeres børn, er det vigtigt at 

I lærer vores regler og rutiner at kende. Vi har behov for at vide om 

jeres børn har brug for SFO i ferier o.lign og vi har brug for at vide det, 

når de er syge.  

Hvis vi ikke kan finde et barn og ikke har modtaget en fraværsbesked, 

ringer vi til jer.   
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Vigtige telefon numre: 

  

På disse numre vil i kunne træffe SFO´en  

74 67 19 60 er det nummer vi som regel træffes på. Kan du ikke komme i 

kontakt med os på det nummer, kan du prøve dette 73 76 83 91.  

Mobil nummer: 51511642. er vi rigtig glade for at modtage sms´er på efter kl. 

14,00. 

Vi modtager også gerne beskeder på intra. Beskeder bedes sendt til SFO´en. 

 

SFO´ens åbningstid: 

Dag Åbningstider 
Mandag 6,30-17,00   
Tirsdag 6,30-17,00 
Onsdag 6,30-17,00 
Torsdag 6,30-17,00 
Fredga 6,30-16,00 
 

Efter kl. 8,30 er det ikke altid der er muligt at træffe personalet i SFO´en før kl. 

14,00. Det skyldes vi møder senere eller er med i undervisning rundt om på 

skolen.  
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Personale på SFO´en: 

Pædagog Kirsten   Pædagog Anette 

     

Pædagog Ingo  Pædagog Tenna 

    

Pædagogmedhjælper: Hanne Pædagogmedhjælper: Lone 

          

Morgenåbner: Else 

     Studerende: Pt ingen.        Praktikanter: Pt ingen. 



Forsikring: 

Husk at jeres barn skal fritidsulykkes forsikring. 

 

Sund kost politik:  

Vi henviser til skolens retningslinjer og politikker  

 

Afkrydsning/stregning:  

Når du kommer fra skole og har været nede i garderoben med din skoletaske 

skal du komme op til SFO´en, hvor en voksen vil krydse dig på vores liste, så vi 

ved du er her.  

Når du så har leget og skal hjem skal du lige en tur forbi listen igen, denne gang 

må du strege dig selv ud, så ved vi du er hentet/sendt hjem.  

 

Hvor må vi være?? 

Vi har et stort område børnene kan færdes på. Vi gør meget ud af at fortælle dem 

hvor de må færdes samt hvor de ikke må være. 

 

Fri fra SFO / Sygemelding fra SFO:  

Når du holder fri eller er syg, er det vigtigt, at I giver SFO´en besked, da vi ikke 

altid får besked fra skolen. 

 

Besøg af en ven: 

 Det er okay at tage en ven med i SFO, såfremt det kun er en gang om måneden. 

Denne ven skal gå i 0. – 3. kl. 
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Legesager:  

Er på eget ansvar. Våben(pistoler, Nerf skydere) henvises til udendørs leg. 

 

Mobiler/tablets: 

 Er ikke tilladt. Det er dog muligt for dem der har morgenåbning at medbringe 

det samt spille på det indtil skolen starter, hvorefter de gemmes af vejen i 

skuffen i SFO´en. 

 

Aktiviteter i ugens løb: 

*Mandag er ud af huset-dag: En mindre gruppe børn tager på tur med bussen ud 

i lokalområdet. Børnene bliver spurgt og ønsker de at deltage får de en 

seddel/besked med hjem hvor og hvornår turen foregår.  

Der foregår samtidig aktiviteter indenfor så som boldspil i hallen, kreativ 

værksted, computerspil, lego byggen, tegne, spilles spil m.m.m. 

*Tirsdag vil i nogle perioder blive brugt som køkkendag med en mindre gruppe 

børn.  

Der foregår samtidig aktiviteter indenfor så som boldspil i hallen, kreativ 

værksted, computerspil, tegne, lego byggen, spilles spil m.m.m.  

*Onsdag er vi alle sammen uden for, hvor der er gang i cykler/stylter/bål/leg. 

*Torsdag er det ok at tage egen cykel med og lege på legepladsen med den i SFO 

tiden og kun i SFO tiden.  

Der foregår samtidig aktiviteter indenfor så som boldspil i hallen, kreativ 

værksted, computerspil, tegne, der bygges lego, spilles spil m.m.m. 

Fredag. Vises der film for dem der har lyst.  

Der foregår samtidig aktiviteter indenfor så som boldspil i hallen, kreativ 

værksted, tegne, der bygges lego m.m.m. 
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