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GRÆSE BAKKEBY SFO  
Forældrenyt 
Januar  

                

Kære forældre, 
Så nærmer julen sig, og en tiltrængt juleferie er lige om hjørnet. For de af jer der gør brug 

af behovspasning, foregår det på Falkenborg SFO, og info er tilsendt de tilmeldte børn.  

Vi siger snart goddag til en ny kollega, når Minell starter op i 2.D. Anders er tilbage d. 13. 

januar fra endt barsel, og så har vi igen en samlet personalegruppe. Vores vikarer har ydet 

en stor indsat i november og december måned, og har været med til at skabe en god og 

tryg SFO-dag for børnene. 

I januar måned starter vi op på at øve MGP. De børn der kender konceptet har allerede 

skrevet sig på listen, og begynder fra og med januar måned at øve. Det bliver Gitte og 

Anders der er de primære tovholdere på projektet. Det hele kulminerer tirsdag d. 17. 

marts, hvor vi afholder MGP-20. Vi er særligt opmærksomme på de konflikter der kan 

opstå når børnene skal samarbejde om at være i en gruppe. Det vil vi i både skoletid og 

SFO-tid støtte og vejlede børnene igennem.  

I januar måned prioriterer vi personale omkring MGP-forberedelse, tirsdag og fredag. 

Mandag har 3. klasserne to personaler omkring sig, og der laves en særskilt aktivitet for 

dem. 

Vi glæder os til at se jer alle igen i 2020 
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Aktiviteter i SFOen i januar måned 

Uge nr.  Årshjul – MGP forberedelse og aktivitet for 3. klasserne mandag   
Uge 1 Torsdag og fredag er Hallen åben for alle og KREA og syv-værkstedet er 

åbent. 

Uge 2 Tirsdag er der opstartsmøde nr. 2 for MGP deltagerne.  
Onsdag bager vi i køkkenet. 
Torsdag er Hallen åben 
Fredag øver MGP holdet 

Uge 3 Mandag er Hallen åben og 3. klasses-rummet. 
Tirsdag øves der til MGP 
Onsdag bages der i køkkenet.  
Torsdag er Hallen åben 
Fredag øves der til MGP 

Uge 4 Mandag laves der en aktivitet for 3. klasserne + Hallen er åben  
Tirsdag øves der til MGP 
Onsdag er KREA åben og der bages i køkkenet 
Torsdag er Hallen åben 
Fredag øves der til MGP 

Uge 5 Mandag laves der en aktivitet for 3. klasserne + Hallen er åben  
Tirsdag øves der til MGP 
Onsdag er KREA åben og der bages i køkkenet 
Torsdag er Hallen åben 
Fredag øves der til MGP 

 

Ferie 

20dec.  

Vi på Græse Bakkeby SFO. 

Behovspasning (uge 7) 

Så er det allerede ved at være tid til at melde tilbage om I har behov for pasning i 

vinterferien (uge 7). Tilmeldingsfristen er 3. januar. Vi planlægger med at kunne melde ud 

til personalet i god. Derfor er tilmeldingsfristen primo januar. I er dog altid velkomne i 

behovspasningen.  

Skriv til pædagogisk leder Torben Troelsen på tdhtr@frederikssund,dk – hvis der er behov 

for pasning.  
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Praktisk 

I må gerne sørge for at garderoben er tømt til juleferien, så rengøringen kan komme til, der 

hvor der er behov 

Personale 

Nina har sidste arbejdsdag fredag d. 20/12. Det har været et dejligt bekendtskab og vi 

sender Nina videre ud på arbejdsmarkedet en erfaring rigere. Nina var i 

virksomhedspraktik, og tilknyttet 3. klasse. 

Abdullah har vi forlænget med i yderligere 3 måneder, hvor han skal træne det danske 

sprog, og forsøge at forstå alle de finurlige sproglige vendinger og udtryk det danske sprog 

indeholder, sammen med børn og voksne. 

Karoline er startet op i SFO’en som frivillig, Karoline kender Græse Bakkeby gennem sin 

mor som underviser på 4. årgang. Karoline har timer i SFOen alle dage. Og hun har fokus 

på at få noget erhvervserfaring. 

Til orientering modtager alle virksomhedspraktikanter ugentlig vejledning. 

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 
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Billeder af personalet 

Fast personale 

 

 

 

 

 

 

Virksomhedspraktikanter  

 

 

 

 

 

 

Vikarer 

 

Abdullah 

Torben Troelsen 
Pædagogisk leder 

Carsten Schilling 
Pædagog medhjælper 

Gitte Andersen 
Pædagog 

Anders Prehn 
Pædagog / Souschef 

Linda Jensen 
Pædagog medhjælper 

Thomas Schou 
PAU 

Minell 
Pædagog 

Abdulla 
Virksomhedspraktikant 

Nicolai Isaksson 
Vikar 

Emilie Madsen 
Vikar 

Emilie Niebuhr 
Vikar 

Karoline 
Frivvilig 


