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                september 

GRÆSE BAKKEBY SFO  
Forældrenyt 

                

Kære forældre, 

Så er August måned vel overstået og her følger lidt information fra SFO-personalet og 

ledelsen. 

Månedsaktivitetsplaner 

Vi har arbejdet på en månedsaktivitetsplan, som forhåbentlig giver jer forældre et indblik 

hvad børnene kan lave, når de er i SFO. Vi vil prioritere større aktiviteter på mandage og 

fredage da børnene her, har tidligere fri.  

Da vi I denne måned (september) prioriterer udeaktiviteter, er vi også afhængige af 

vejrguderne, så glidebanen kommer frem hvis vejret tillader det. 

Forældrearrangementer 

Vi kan nu også melde en dato ud på vores tilbagevendende forældrearrangementer som 

Halloween og MGP. Sæt et kryds i kalenderen d.: 

Dato  Forældre arrangementer 17:00 – 19:00 

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

17/3 MGP fest for børn og forældre 
(Indbydelse sendes særskilt) 

 

Mobilfrie zoner 

Her følger en kort opsummering af det vi allerede har udmeldt omkring brug af telefoner og 

tablets i SFOen. 

Vi opfordrer jer forældre til at holde mobilen i lommen, når I henter jeres barn/børn. Ift 

børnene gælder understående regler, som vi arbejder på at implementere for 1. til 3. 

klasse. 

Børnenes mobiltelefoner og tablets skal blive i tasken i SFO-tiden. (Dette gælder både 

morgen SFO og eftermiddags SFO). 
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Man kan altid ringe til mor eller far fra telefonboksen i hjerterummet – hvis man fx skal sige 

at man er på vej hjemad. 

3. klasses børnene må bruge deres telefon til at lave legeaftaler eller tale/skrive med jer 

forældre for at fortælle de går hjem, hvis I har en sådan aftale med jeres barn. 

Dette må kun foregå i 3. klasses-rummet eller i telefonboksen i hjerterummet. På alle 

andre tidspunkter skal telefonen være i tasken. Derfor er det op til jer forældre at aftale om 

jeres børn skal have telefon med. 

Behovspasning 

Hvis I har behov for behovspasning i efterårsferien (uge 42), skal I skrive til Torben 

Troelsen – Pædagogisk leder på mail tdhtr@frederikssund.dk inden d. 6. september. Så 

har vi nemlig mulighed for at planlægge personaleressourcer bedst muligt. 

Ift. hvilken matrikel vi skal være på, kan det først meldes ud senere, men der vil altid følge 

kendt personale med børnene, så I trygt kan sende dem i SFO behovspasning.  

Pædagogisk fagdag  

Tirsdag d. 27/9 havde SFO-personalet fagdag, hvor vi havde fokus på brugen af Office365 

og pædagogisk dokumentation. Skolens personale er langsomt ved, at lære Office365 at 

kende. Office365 bliver det sted hvor skolens personale kommunikerer og gemmer 

dokumenter internt, som ikke er personfølsomme. 

Derudover havde vi fokus på pædagogisk dokumentation og i særdeleshed 

kommunikation via billeder og tekst til jer forældre og børn. I vil snart høre mere omkring 

hvordan vi dokumenterer pædagogiske aktiviteter, så I kan følge med i hvad der sker i 

SFOen, og snakke med jeres børn om det.  

Praktisk 

Eftermiddagsmad: 

For de mindste SFO børn har det været svært at huske eftermiddagsmaden, mandag og 

fredag, da SFOen åbner tidligere end hidtil. Derfor går vi (i en periode) en runde og minder 

dem om at spise deres eftermiddagsmad.  

Garderoben: 

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

hjælp gerne med at holde styr på tøj og glemte sager. Vi melder ud når vi laver en større 

indsamling af glemt tøj. 

mailto:tdhtr@frederikssund.dk
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Personale NYT 

I skal tage godt imod Abdullah som starter i en 3. mdr. virksomhedspraktik hos os onsdag 

d. 4/9 – Abdullah kommer fra Afghanistan, er 19 år gammel, og har været i landet i 1,5 år 

sammen med sin familie. Han kan allerede forstå og tale dansk, men vil rigtig gerne blive 

bedre, og derved forberede sig til at tage en uddannelse. 

Derudover er Heidi tilknyttet SFOen hver mandag og fredag. Heidi er I jobtræning, og har 

faste timer på Græse Bakkeby, og Falkenborg SFO.  

Vores fantastiske vikar korps er også blevet udvidet med Christine, som har en baggrund 

inden for primært sport og fitness, Christine skal også varetage idrætstimer på skolen. 

Åbningstider 

I skal være opmærksomme på at SFOen lukker kl. 16.30 fredag. Og åbner (efter skole) 

tidligere mandag og fredag. 

 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 

 


