
Mål og indholdsbeskrivelse for: 



Almene bestemmelser 
 
Formål: 

Formålet med skolefritidsordningen er at tilbyde børn i børnehaveklassen, 1., 2., 

3, og 4. kl. mulighed for en aktiv fritid med leg og beskæftigelse uden for 

skoletiden. 

Vi har en god social bredde med børn fra Bylderup skole. Derudover har vi 

børn, der bor i området men går i skole i Tinglev eller på Fjordskolen 

(og regionens specialskoler). 

Skolefritidsordningen skal være et trygt og hensigtsmæssigt 

værested, hvor børn i et godt miljø stimuleres og udvikler sig bedst 

muligt, i et samspil med kammerater og voksne. 

 

Ledelse og tilsyn: 

SFO er en institution med en daglig leder, og med skolelederen som øverste 

administrativ og pædagogisk ansvarlig.  Skolebestyrelsen fører tilsyn med ordningen, i 

lighed med skolens øvrige aktiviteter. 

 

Ind- og udmeldelse: 

Indmeldelse sker tidligst ved indskrivning i skolen. Ind- og udmeldelse skal ske digitalt. 

Udmeldelse kan ske med en måneds varsel, til den 1. eller den 15. i en måned. 

 

 

 

Forældrebetaling: 

Byrådet beslutter hvert år, i forbindelse med budgetbehandlingen, forældrebetalingen 

for det kommende år. 

 

 

Målsætning: 

Det er vores mål, at være med til at give børnene trygge og udfordrende rammer om den 

del af deres fritidsliv, som de tilbringer i SFO. 

Det er vores mål, at børn forstår:  

 at tage hensyn til hinanden 

 at respektere hinandens meninger    

 andre samfundsgrupper og andres situation. 

 



SFO skal være et sted, hvor børn og forældre kan fornemme, at der er en god 

atmosfære. 

 

Bevægelse: 

Vi synes det er vigtigt, at børn bevæger sig og har en aktiv fritid efter skole. Derfor 

tilbyder vi forskellige bevægelses aktiviteter både i tumle og ude hvor vi har mange 

muligheder.  

Vi forventer, at I som forældre bakker op om de bevægelses-aktiviteter, vi 

præsenterer børnene for.  

De fysiske aktiviteter giver rig mulighed for nye venskaber og for at få flyttet egne 

grænser. 

 

Sociale færdigheder: 

Vi arbejder med at give børnene sociale kompetencer, idet vi anerkender børnene og 

forsøger at være gode rollemodeller.  

Vi giver børnene mulighed for at deltage i demokratiske beslutningsprocesser. 

Vi arbejder med at opøve evnen til, at være i et fællesskab, samt opfordrer til at 

opbygge relationer på tværs af alder. 

Vi støtter børnene i at kunne sætte grænser for sig selv og andre. 

 

Fritidsordningens hverdag er bygget op omkring en vekselvirkning mellem spontane 

ønsker, udfoldelser og planlagte aktiviteter. 

Det er også en vekslen mellem aktiviteter, hvor børnene frit vælger om de vil deltage, 

aktiviteter som er for en bestemt gruppe børn, og aktiviteter alle skal deltage i.  

Enkelte aktiviteter kan være for hele børnegruppen.  

 

Dagens gang: 

Morgenen foregår uden tilrettelagte aktiviteter – morgenmad spises fra kl. 6.30 – 7.15.  

I er ansvarlige for at aflevere barnet om morgenen, så hvis det kun er om morgenen, 

Jeres barn er forhindret i at komme, behøver I ikke give besked. 

 

Når børnene kommer fra skole, modtages de af en voksen og vi siger goddag til hinanden. 

Her krydser vi alle børn ind, og det er vigtigt at vi har fået en besked fra Jer eller 

Jeres barn, hvis barnet ikke kommer. På dette tidspunkt giver vi også de beskeder der 

måtte være. 

Beskeder via telefon gives bedst mellem kl. 12.00 – 12.30. 

 

Efter at vi har sagt goddag til hinanden er der forskellige aktiviteter og legemuligheder: 



 

Aktiviteter: 

Cafe ordning i SFO: 

Kl. ca. 14.50 spiser vi den cafemad, vi tilbereder i SFO., Der er ikke tale om 

noget stort måltid, det kan f.eks. være en gulerodsstav, en bolle, en 

æblebåd eller lign. 

 

Tumle:  

Er en gymnastiksal vi kan bruge hver dag. Her kan børnene svinge i tove, bygge hule, slå 

telt op, spille dødbold og meget andet. 

 

Ude:  

Ude har vi nogle rigtigt gode muligheder med f.eks. mooncars, bålpladser, beachvolley, 

fodbold og multibane. 

 

I værkstedet: 

Arbejde i træ, male billeder, lave smykker, sy, m.m. 

 

I basis lokalet: 

Spiller spil, tegne, lege med dukker, læse historie, bygge  med lego, m.m. 

 

Derudover bruger vi, når det er relevant, skolens lokaler. 

  

 

 

 

Sådan fejrer vi fødselsdag:  

Vi fejrer fødselsdag en gang om måneden. Datoen bliver bekendtgjort 

på månedssedlen og bliver sat op på opslagstavlen. Fødselsdagen kan foregå 

på mange forskellige måder, da fødselsdagsbørnene er med til at 

arrangere dagen med forskellige lege og aktiviteter  

Selvfølgelig får vi også noget spiseligt. 

Hvert barn betaler 30 kr. når barnet har fødselsdag. 

 

Besøg af/hos kammerater/Åbent hus:  

Børnene må gerne få besøg af skolekammerater, hvis det passer ind i dagens 

rytme, de skal altid spørge først. 



Hvis de skal med en kammerat hjem, kræver det at vi ved om forældrene giver tilladelse 

hertil.  

SFO har åbent hus på de samme dage som skolen. 

 

Traditioner:  

I årets løb har vi nogle traditioner som vi værdsætter. Det er forårsfest, 

sommerfest og julesjov.  

 

Skiftetøj:  

Vi er meget ude. Derfor er det vigtigt, at børnene er praktisk påklædt. Vi 

har lidt skiftetøj, som børnene kan låne, hvis de er uheldige. 

Skiftetøj skal afleveres rent tilbage til os efter brug. 

 

 

 

Hente/bringe:  

Kommer eller går dit barn, skal der siges goddag eller farvel til en voksen, så vi ved om 

dit barn er kommet i SFO eller om det er gået hjem. 

 

Forældresamarbejde: 

Vi mener, det er vigtigt med en god forældrekontakt og forældre til børn i SFO er altid 

velkomne. 

Vi vil gerne opfordre Jer til at komme og se, hvordan Jeres barn har det i SFO, få en 

kop kaffe og en snak med de voksne, der er sammen med Jeres barn. 

 

Sammenhæng mellem SFO og skole: 

Vi deltager i pædagogiske rådsmøder og skoleudvikling med lærerne. 

Vi har et tæt samarbejde med lærerne, hvilket vi finder fagligt givtigt og ser som en 

god sparring omkring børnenes trivsel. 

 

”Initiativer for børn der kræver en særlig indsats, jf. servicelovens § 19 stk. 2”:   

I forhold til børn der kræver en særlig indsats, vil vi i det omfang det er muligt 

tilgodese børnenes behov fx ved at se og anerkende barnets perspektiv. 

 

 

 

 

 



 

Befordring: 

Transport af børn til og fra skolefritidsordningen er kommunen og skolen 

uvedkommende. 

Skolebusser kan benyttes i den udstrækning, det er muligt. 

 

 

Åbningstider i SFO:  

Mandag – Torsdag:  06.30 – 08.00 

                            14.15 – 16.30 

Fredag:               06.30 – 08.00 

                        13.20 – 15.40 

 

På skolefridage: 

Mandag – Torsdag:  06.30 – 16.30 

Fredag:              06.30 – 15.40 

Eller efter behov! 

 

Ferielukning:  

Vi har sampasning i 3 af ugerne i skolens sommerferie.  Det samme gælder i forbindelse 

med jul og nytår. Enkelte andre dage kan komme på tale. 

I ”lukkeugerne” er der mulighed for pasning i en anden af kommunens SFO’er. 

 

 
 

 

 

Hilsen Personalet 

 

 

 

Skolefritidsordningens telefon nr.  73 76 88 43 

Skolens telefon nr.    73 76 88 32 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


