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GRÆSE BAKKEBY SFO  
Forældrenyt 
oktober 

                

Kære forældre, 
Så har efteråret meldt sin ankomst, og det vil kunne ses i de aktiviteter vi tilbyder børnene. 

Vi begynder langsomt at trække os indendørs, og begynder at forberede Halloween 

aktiviteter. Garderoben skal dog stadig fyldes op med dejligt varmt tøj og varme sko.  

Aktiviteter i SFOen i oktober måned 

Uge nr.  Årshjul - Udeaktiviteter og Halloween   
Uge 40 Hallen er åbne mandag og torsdag, og den trækker fortsat mange børn de 

første par timer af SFO-dagen. 
Sy værkstedet åbner tirsdag, torsdag og fredag. Her kommer IPads i brug ift. 
at vælge mønstre og blive inspireret. Der vil være et Halloween tema i oktober 
måned 
 
Onsdagsbålet bliver tændt, og børnene er snart selvkørende ved bålet, det er 
imponerede at se, det ansvar de tager og selvstændighed de udviser.  
 
Træværkstedet åbner vi torsdag.  

Uge 41 Vi begynder at lave dekorationer til Halloween festen. Mandag tager Carsten 
nogen af børnene med ud og laver spøgelser.  
 
Fredag er der motionsdag, og børnene får lov til at slappe af, og nyde deres 
fritid i SFOen. SFOen åbner kl. 14.00 denne fredag 

Uge 42 Efterårsferier 

Uge 43 Mandag øver vi optog I hallen til Halloween festen. Det er vigtigt for os at 
børnene tager ejerskab, og har en fest mens de øver. Derefter er hallen åben 
 
Torsdag har træværkstedet åbent. 
 
Hver dag har vi Halloween aktiviteter i værkstederne, og fokus på hvordan vi 
kan dekorere SFOens lokaler, sammen med børnene. 

Uge 44 Mandag går vi går i hallen og øver optog – derefter åbner hallen  
 
Tirsdag er vi ”rundt på gulvet” og glæder os til aftenens Halloween 
arrangement. 
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Pædagogisk grundlag 

Pædagoger og lærer har brugt en udviklings-aften på at snakke ind i Trekløverskolens 

pædagogiske grundlag. Det skulle gerne kunne ses i den måde vi tilgår og arbejder med 

børnene i skole og SFO. Det er en spændende proces hvor personalet får mulighed for at 

dykke ned praksis, med disse fire principper i fokus.  

1. Mennesker, der kan opføre sig ordentligt, gør det.  
2. Mennesker gør det, der giver mest mening i situationen. 
3. Pædagogisk arbejde er at stille krav der virker. 

4. Affekt smitter. 

Læs mere i månedsbriefingen oktober 2019 

Efterårsferie, uge 42 

Behovspasningen er i år på Falkenborg SFO. De børn der er tilmeldt har fået en særskilt 

besked. Hvis der opstår behov for behovspasning, skal man skrive til Torben Torelsen, 

pædagogisk leder på tdhtr@frederikssund.dk.  

Det er Sisse, Anders og Gitte der repræsenterer Græse Bakkeby SFO på Falkenborg, og 

hver SFO er repræsenteret med en tovholder, som før uge 42 planlægger aktiviteter etc.  

Ferie tilmelding 

På Tabulex har vi oprettet årets ferieperioder, og I kan altid gå ind og skrive hvis jeres 

barn/børn holder fri. Den 20. december er vi på Græse Bakkeby SFO, og her kan I både 

melde om I kommer eller holder fri.   

 

mailto:tdhtr@frederikssund.dk
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Praktisk 

Garderoben: 

Vi rydder løbende op i garderoberne, men vil så gerne bruge tiden på noget andet. I må 

stadig gerne hjælpe personalet og børnene med at rydde op i børnenes garderobe. 

Derudover bliver elevrådet involveret ift. at inddrage børnene i at tage ejerskab over 

garderoberne. 

Op til efterårsferien rydder vi op I garderoben og gangarealer. Alt overskudstøj gives til 

velgørende formål. 

Personale NYT 

Da vores to faste vikarer Mette og Amalie har haft en del skolelektioner, har vi udvidet 

vores vikarkorps med Emilie N. Emilie kender huset, og de faste rutiner. 

Vigtige datoer i oktober 

Dato  Aktivitet 
14/10 – 18/10 Efterårsferie (behovspasning på Falkenborg SFO) 

29/10 Halloween fest for børn og forældre 
(Indbydelse sendes særskilt) 

30/10 Informationsmøde for kommende skolebørn –  
på afd. Græse Bakkeby. 18.30 – 20.00 
Spred gerne det glade budskab. 

 

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 

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

 

Tak for alle jeres fantastiske børn 

Med Venlig Hilsen 

SFO-personalet og Ledelse 


