
VELKOMMEN TIL KLUBBEN 

Vi byder jer velkommen til ”Klubben” SFO 2 på Højelse Skole i skoleåret 

2020/2021. 

Her giver vi jer de mest nødvendige 

oplysninger, som bl.a. aktiviteter, 

lukkeuger/dage og info om 

SFO/Juniorklub. 

Hvis du/I har andre spørgsmål er I altid velkommen til at ringe eller 

komme en tur forbi.  

 

 

 

Sommeraktiviteter: Rollespil ude, sport, vandkamp, mooncar, løbehjul, 

Kreative aktiviteter, leg i ”skoven”, bål, rundbold, aftenåben med bål, 

boldspil, temaaftenåben, computerspil, SFO på tværs og meget mere.  

Vinteraktiviteter: Magic card, Rollespil evt. i gymnastik hal, brætspil, 

computer, sport/gymnastik eller teater i hallen, SFO på tværs, 

computerovernatning, sneboldkamp, Kreative aktiviteter, 

julegaveværksted, Halloween-fest, fastelavnsfest, Julecafe og mm. fx: 

Tøndeslagning og hygge og Halloween arrangement  

Der vil blive arrangeret ture ud af huset, men de bliver skemalagt hen ad 

vejen, det kan være ture i forbindelse med ”SFO på tværs”, 

svømmehalsture, shoppeture, eller strandture hvor vi bader, eller bare 

får en is.   

SFO på tværs -fernisering i Køge   ”SFO på tværs” er et samarbejde med 

andre SFO´er i Køge Kommune, det betyder at vi er med til at arrangere 

fælles aktiviteter, workshops eller events. Det kan b.la. være vores action 

dag, som afholdes to gange om året. Vi har også deltaget i flere 

kunstprojekter, med workshop og ferniseringer. Det kan også være 

rollespilsarrangementer, madmesser, fodboldturneringer, strandture og 

danseworkshop. Tilbuddene fra ”SFO på tværs”, gælder børn fra 4. 

klasse.  

 

 

 

 



            

Gruppemad, fastelavn, og strandtur med "SFO på tværs   

 Vi serverer dagligt gruppe-mad kl. 15.00, det kan være; pasta retter, 

frugt, kiks, kakao, suppe, rugbrød, havregrød, smoothie, boller, og meget 

andet. 

Hver fredag er det muligt at købe lidt guf, og en sodavand eller en 

Smoothie. Vi holder indimellem aftenåben i Klubben, nogle gange er det 

arrangementer hvor alle må komme, og andre gange er det klassevis. 

Vores aftenåben har nogle gange et tema, f.eks. wellness aften, hvor vi 

b.la. lægger ansigtsmasker, laver fodbad og hører afslappende musik.  Vi 

afholder også E-sport computerovernatning, det plejer at være et stort 

hit. Disse arrangementer vil i løbende blive orienteret om, både på AULA 

(på vores månedsplan), og på døren til Klubben.  

 

Praktiske oplysninger 

Åbningstider:     I SFO 2 (klubben) 

Mandag til torsdag:  6.15-8.00*            efter skoletid -17.15 

Fredage:  6.15-8.00*            efter skoletid -16.45  

Skolefridage:  6.15-10.00*          10.00-17.00 (16.45 fredag)   

* SFO1 

Som indmeldt i SFO kan man benytte morgenåbent i SFO1, man kan 

komme i Klubben alle dage, og kan deltage i alle vores arrangementer. 

 

 

 

Åbningstider juniorklub:  

Tirsdag og onsdag:   efter skoletid -17.15 

Fredag:   efter skoletid -16.45                   

Som indmeldt i juniorklub kan man komme i Klubben; tirsdag, onsdag 

og fredag, man kan ikke benytte morgenåbent. dette gælder også i 

skoleferier. Juniorklubben og SFO2 følger sluttider fra skolens 4-

7.klasse, hvorfor der kan være varierede åbningstider.    

              

Lukkedage 2020:     Torsdag d.2/1.   

            Fredag d.22/5.                   

                                    Fredag d. 5/6.  

            Jul         d.24/12. 

                                    Nytår    d. 31/12.  

 

Lukkeuger 2020:      Uge 29, 30 og 42 

 

Telefon: 

Klubben:                            56 67 27 96 

Kontor: SFO-leder Carsten Björnslätt.  56 67 27 95 

 

Personale i Klubben: 

Birgitte Vestergaard 

Anette Hein 

Michael Høilund 

Mark Folkmann Nielsen 

 

 

 

Med venlige hilsener – Personalet i Klubben (SFO2). 


