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GRÆSE BAKKEBY SFO  
Forældrenyt 
November 

                

Kære forældre, 
Tak for en dejlig og uhyggelig aften i tirsdags. Det var dejligt at se så mange flotte 

udklædninger og flotte kager. Allervigtigst var dog at tilbringe en aften sammen med jer 

forældre og børn, det er med til at binde bånd og styrke fællesskabet. Da vi allerede 

tænker på hvad vi kan gøre bedre, eller mere eller mindre af næste år, må I meget gerne 

komme med jeres input i evalueringsskemaet - Link til evalueringsskema 

I den kommende periode tyvstarter vi med juleværksteder og hyggelige, sociale aktiviteter.  

Vi holder desuden også åbent hus onsdag d. 6/11 for kommende 0. klasses-forældre og 

børn fra kl. 16.00 til kl. 17.00 – I behøver ikke hente tidligt denne dag, da huset godt må 

summe lidt, selvom det er sent        

Herunder fremhæver vi et par af de pædagogiske aktiviteter vi tilbyder i november måned.  

Aktiviteter i SFO’en i november måned 

Uge nr.  Årshjul - Juleværksteder   
Uge 

45/46/ 
47/48 

Mandag, torsdag og fredag er vi i hallen 
 
Tirsdag åbner KREArummet, hvor Abdullah laver et kreativt værksted, hvori 
iPad, papir og tusser er ingredienserne. 
 
3. klasses rummet er åbent. (tirsdag-onsdag-fredag) 
 
Onsdag hygger vi i hjerterummet med at bage boller. Hvor børnene hjælper 
med at lave dej og trille bollerne. Senere på eftermiddagen serveres der en 
lun halv bolle med smør. 
 
Juleværksteder alle dage.  

- Bolcheværksted med børnene,  
- Syværksted  
- Gaveværksted 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=kkvQH4t-0UmbxGtNj8UdTPQxgkkvMSlHm1f6jgZ8M41UM1dHT0ZSVDg5RE5FMUpNVEcwNlhTTlVEVS4u
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Ferie tilmelding 

Frist for tilmelding til behovspasning i juleferien er fredag d. 15/11. Det skal ske direkte til 

pædagogisk leder Torben Troelsen på tdhtr@frederikssund.dk. Vi planlægger altid med at 

der følger kendte voksne med i behovspasningen. Lokalitet kan vi desværre først melde 

ud senere.  

Personale NYT 

Vores Souschef Anders er gået på barsel, og hans timer dækkes af kendte vikarer. Når vi 

runder den anden side af januar 2020, kommer Anders tilbage 

Indtil vi har fundet den rigtige kandidat til at overtage Sisses timer, dækkes hendes timer i 

SFO’en også af vores stærke vikarer. Vi melder ud lige så snart vi har en permanent 

løsning, senest primo januar.  

Nina starter i virksomhedspraktik mandag d. 4/11. Nina er primært tilknyttet 3.D og har 

SFO timer i foreløbigt 8 uger frem. Vi glæder os til at byde Nina velkommen.  

Vigtige datoer i november 

Dato  Aktivitet 
6/11 Åbent hus i SFO’en for kommende 0. klasses-forældre og børn  

7/11 Børnehaverne: Fjordtoppen, Højvang og Toftelund besøger 2. klasserne i 
skoletiden, og laver sociale aktiviteter. 

 

Åbningstider 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
Morgen 06:30 

08:00 
06:30 
08:00 

06:30 
08:00 

06:30 
08:00 

06:30 
08:00 

Eftermiddag 12:00 
17:00 

14:00 
17:00 

14:00 
17:00 

14:00 
17:00 

13:10 
16:30 

SFO’en er åben 6:30 – 17:00 (fredag lukker SFOen 16:30) 

Mennesker, der kan opføre sig ordentligt, gør det. 
Mennesker gør det, der giver mest mening i situationen. 

Pædagogisk arbejde er at stille krav der virker. 

Affekt smitter. 

Tak for alle jeres fantastiske børn 

Med Venlig Hilsen 

SFO-personalet og Ledelse 

mailto:tdhtr@frederikssund.dk

