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Kære forælder 

Her følger en del praktiske oplysninger, som er nyttige for jeres start i SFO’en. 

 

Personale som er tilknyttet 0.-3. klasse i SFO1: 

Anders Dyreborg, Janne Rosenquist, Kirsten Bang, Jimmy Svendsen, Steven Wolff, Ronni 

Sambleben, Anne-Sofie Jensen og Anne-Mette Braad. Derudover er vi praktikinstitution hvilket 

betyder vi løbende har kommende pædagoger i øvelsespraktik og i lønnet praktik. 

 

Personale som er tilknyttet 4.-9. klasse i SFO2: Anette Hein, Michael Høst Høilund, Mark Folkmann 

og Birgitte Vestergaard. 

Personale som er tilknyttet UK: Jimmy Svendsen, Steven Wolff, Anette Hein, Birgitte Vestergaard. 

SFO-leder (SFO1, SFO2 og UK): Carsten Björnslätt  

 

Morgenmad 

Vi åbner kl. 6.15. hvor der vil være morgenmad fra ca. kl.6.30. 

til kl. 7.35.  

Der er hver dag havregryn, cornflakes og mælk. Oveni det er 

der hver dag et supplerende andet tilbud.  

Mandag: Havregrød og Knækbrød 

Tirsdag: Blødkogte æg og ristet rugbrød 

Onsdag: Øllebrød 

Torsdag: Bacon og røræg på ristet toast 

Fredag: Varme boller med ost el.lign. og ”en” teskefuld kakaomælk      . 

Vi tilstræber altid at gøre morgenen i køkkenet rolig, og med et strejf hjemlig hygge, hvilket betyder 

der i køkkenet kan være dæmpet belysning og små lys på bordene. 

Nb! Dit barn må kun medbringe egen morgenmad hvis det er lægeligt begrundet fx ved kronisk 

sygdom. 

Morgenåbning i SFO er for alle indmeldte børn fra 0.-9.klasse. 

 

Mellemmåltid (Gruppe) 

Hver eftermiddag serveres mellemmåltid – kaldet ”Gruppe” - for børnene ca. kl. 15.00. Det er 

forskelligt hvad der bliver serveret, vi prøver at variere tilbuddet i løbet af en uge, men vi kan 

desværre ikke tilgodese alle hver dag. Kan barnet ikke lide det der er på menuen, er man 

velkommen til selv at have en ekstra mad i madkassen til sådanne situationer.  

Vi tilstræber at have børnene med i en stor del af hvad vi laver og forbereder, da der er stort 

læringspotentiale at finde i det ”man gør sammen”, derfor er børnene med til at forberede 

Gruppe. Der er stort fokus på hygiejne så alle børn instrueres altid i at vaske hænder, ligeså 

serveres med tænger så der er så lidt kontakt med maden som muligt. 

Der er gruppe når hornet lyder, og der gives ikke mellemmåltid før alt er klar, så skal man hjem 

tidligere kan man desværre ikke få      .  

 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwo83H-4vhAhWCYlAKHdezDYgQjRx6BAgBEAU&url=http://www.elisesminde.dk/morgenmad&psig=AOvVaw08mTDi1O3xTSJIwCM7T6ht&ust=1553007928006677
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Iportalen 

Iportalen er et vigtigt arbejdsredskab for os i hverdagen. Det er den digitale platform børnene 

trykker sig ind og ud på, når de kommer og går hjem. Nb. Husk altid at sige goddag og farvel, til en 

voksen. 

Det er vigtigt, at I som forældre udfylder og jævnligt ajourfører stamkort i Iportalen, så vi har alle 

relevante oplysninger. 

Iportalen kan hentes som en app til telefonen, den hedder ”MINE BØRN”. 

I skal som forældre benytte Iportalen til at meddele SFO´en hvis jeres barn er syge, holder fri, skal 

hentes af andre, sendes til aktiviteter eller selv gå hjem. Nb! Det er ikke nok at melde sig syg i 

skolen. Iportalen anvendes ikke til almen kommunikation omkring dit barn, ej heller til fælles 

beskeder til forældre, her henvises til AULA. På Aula laves i øvrigt fælles opslag til forældre. 

 

GÅ HJEM TIDER, AKTIVITETER, SYGDOM og FRIDAGE skal indtastes under den relevante fane, fordi 

hvis I sender det som en besked, går denne tabt i systemet og derfor ser resten af personalet den 

måske ikke. NB. Børn kan sendes hjem hver halve og hele time efter i har sendt besked på 

Iportalen. I kan altid hente dem selv      . 

Legaftaler laves inden dagen starter og skrives på Iportalen, så har vi tilladelse til at sende dit barn 

med anden person med hjem. 

 

Ferie 

Når vi nærmer os en skoleferie, udsendes der over IPORTALEN en besked om, at I skal melde om 

jeres barn kommer eller holder fri i den pågældende ferie. Det er vigtigt, at I gør dette, da det har 

betydning for planlægningen af aktiviteter og personalets ferie. 

 

SFO´ens ÅBNINGSTIDER (SFO 1 og 2) 

Mandag - torsdag 6.15 - 8.00 & 13.30 - 17.15 

Fredag 6.15 - 8.00 & 13.30 - 16.45 

I skolens ferie (skolefridage) har vi åbent 6.15 - 17.00 mandag til torsdag og til 16.45 fredag. 

 

 

Lukkedage i 2020 

2. januar 

22. maj 

5. juni 

24. og 31. december. 

Selvfølgelig holder vi også lukket på helligdage. 

 

Desuden er der lukket i uge 29 + 30, samt uge 42. 

I disse 3 uger vil der være nødpasning på Asgård Skole, tilmelding til dette vil blive sendt ud via 

AULA og der afleveres/sendes efterfølgende en ferieseddel med angivelse af specifikt tidsrum for 

”nødpasning”. 
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SFO’ens direkte telefon nummer er: 56672736, hvis vi er på tur: 29113371. 

Vi ser gerne at det kun er i særtilfælde at I ringer, vi vil 

hellere at I anvender Iportalen. 

 

 Skiftetøj og garderobe 

I jeres barns garderobe SKAL der være skiftetøj – husk 

navn på tøj og ting. Vi oplever desværre ofte, at der ikke er 

tøj hvis man har haft et lille uheld, og SFO’en har desværre 

ikke tøj. Desuden skal der være regntøj og flyverdragt, alt 

efter årstiden.  

Om sommeren skal dit barn have smurt solcreme på 

hjemmefra inden de kommer, og have solcreme med til 

påmindelse om smøring senere på dagen. Der må gerne være badetøj og håndklæde, så børnene 

kan deltage hvis vi leger med vand. 

Tøj uden navn bliver hængt på stativet i fællesrummet og køres til genbrug hver gang vi kommer til 

en ferie eller adviserer, så derfor er det vigtigt at I jævnligt holder øje med om der er noget der er 

jeres barns. 

 

Medbragt legetøj  

Hvis jeres barn har et stykke legetøj med 

hjemmefra om fredagen, er det vigtigt, at I 

forinden har taget en snak med jeres barn omkring 

det at passe på legetøjet og lægge det i garderoben 

efter brug.  

Vi har pædagogisk drøftet medbragt legetøj og har 

herunder drøftet påvirkning af legerelationerne, og 

har pt. besluttet: 

• Medbragt legetøj er kun om fredagen 

• Medbragt legetøj er på ejet ansvar og medbringes kun i begrænsede mængder 

Vi drøfter løbende i personalegruppen børnenes brug af Magic kort, Pokomon kort, fodboldkort 

mv., og finder disse i kategorien legetøj. Hvis der er voksenstyret aktivitet med medbragte kort er 

det ok, dette adviseres hvis tilfældet.  

IT og mobiler 

Nb! Børnene må ikke anvende/ringe fra egne telefoner i SFO1 tid. Vi henviser her til Højelse SFO´s 

mediehåndtering. Mobiltelefon eller andet digitalt medie der kan optage, ringe tage billeder må 

ikke anvendes i SFO1. 

 

 

 

 

 



 
 
 

5 
 

Dialog 

Det er vigtigt med en tæt dialog, så vi opfordrer jer forældre til, hvis 

I har information I mener kunne være nyttigt for os at vide, eller ting 

I undrer jer over, at kontakte en voksen så tager vi en snak. Det er 

vigtigt for os at vide, hvis der sker forandringer/ændringer i jeres 

barns hverdag. Det kan f.eks. være ting som et husdyr der er død, 

syge bedsteforældre eller andet som kan fylde i hverdagen. Hvis vi er informeret, giver det os de 

bedste forudsætninger for at støtte jeres barn. Ligeledes kontakter vi jer hvis vi har noget relevant 

ift. Jeres barn. I kan kommunikere dette over AULA hvis ikke personligt. 

Husk det er altid en god ide at komme ind og se hvad der sker i SFO – så kom bare ind i er meget 

velkomne. Der er næsten altid en kop kaffe men om fredagen er der bål og forældrekaffe       

Vi henviser i øvrigt til gældende politikker, retningslinjer og strategier mm., på Højelse skoles 

hjemmeside:  https://hoejelseskole.aula.dk/ 
https://hoejelseskole.aula.dk/vores-dna/antimobbestrategi 

https://hoejelseskole.aula.dk/vores-dna/inkluderende-faellesskaber 

https://hoejelseskole.aula.dk/sfoklub 

 

 

 

På forhånd tak for et godt samarbejde i mange år. 

 

Personalet 

Højelse SFO 

https://hoejelseskole.aula.dk/
https://hoejelseskole.aula.dk/vores-dna/antimobbestrategi
https://hoejelseskole.aula.dk/vores-dna/inkluderende-faellesskaber
https://hoejelseskole.aula.dk/sfoklub
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjHusOG-4vhAhXIaFAKHRBiC2wQjRx6BAgBEAU&url=https://www.adweek.com/digital/shifting-from-one-way-broadcast-to-two-way-dialog-changes-everything/&psig=AOvVaw1k3vN7Ksk57a1IoB8s0Bpe&ust=1553007773046999

