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GRÆSE BAKKEBY SFO  
Forældrenyt 
Februar  

                

Kære forældre, 
Tiden flyver og vi har allerede ramt februar og ferien venter lige forude.  

Inden vinterferien rammer os, skal vi lige have afstemt styrkeforholdet mellem Falkenborg 

SFO og Græse Bakkeby SFO, så vi har inviteret Falkenborg til fodboldturnering mandag d. 

3/2. Vi glæder os til en hyggelig og stemningsfuld dag med børnene. 

Hvis teknikken ellers ikke driller os, så begynder vi på et Minecraft Education (M:EE) forløb 

for allerførst de ældste, og så resten af SFO’en. Først vil vi gerne uddanne børn og 

personale i brugen af M:EE. Vi starter op i uge 8 om mandagen. I kan finde info om M:EE 

via dette link. 

Tirsdag og fredag øver Gitte og Anders med børnene til MGP. Der er god energi og smil 

på læberne og det bliver bedre og bedre. Forberedelserne til MGP bliver prioriteret i 

februar måned. 

Derudover understøtter aktiviteterne i KREA, MGP og fastelavns-aktiviteterne.  

Faste aktiviteter i SFOen i februar måned 

Uge nr.  Årshjulsprioritering – MGP, M:EE og Fastelavn 
Uge 6 Mandag: Fodboldturnering i Hallen for 2. & 3. klasserne. 

Tirsdag: MGP-forberedelse og KREA 
Onsdag: KREA 
Torsdag: Hallen er åben 
Fredag: MGP-forberedelse 

Uge 7 Vinterferie - foregår på afd. Falkenborg / særskilt program 

Uge 8 Mandag: Hallen er åben og Minecraft for 3. klasserne (fra kl. 14.00 – 15:30) 
Tirsdag: MGP-forberedelse 
Onsdag: KREA – Fastelavns-tema 
Torsdag: Hallen er åben 
Fredag: MGP-forberedelse 

Uge 9 Mandag: Fastelavns aktiviteter 
Tirsdag: MGP-forberedelse 
Onsdag: KREA – MGP-tema 
Torsdag: Hallen er åben 
Fredag: MGP-forberedelse og Minecraft for 2. & 3. klasserne (13.00 – 15:30) 

https://education.minecraft.net/
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Vigtige datoer i februar 

3/2 Fodboldturnering i Hallen for 2.3. klasserne 

24/2 Fastelavn i SFOen (forskellige aktiviteter) 

3/3 Tilmeldingsfrist til påskeferien 

 

Ferie 

De børn der er tilmeldt behovspasning på afd. Falkenborg får besked omkring programmet 

for vinterferien, i uge 6. 

Tilmelding til påskeferien 6.7.8. april – fristen er 3. marts. Det er muligt at tilmelde sig på 

Tabulex til og med d. 3. marts. I kan også skrive til den pædagogiske leder på 

tdhtr@frederikssund.dk.  

Telefoner i SFO’en  

Vi har i SFO’en indført nogle få regler omkring brug af telefoner i SFO tiden (se 

mediepolitik på Tabulex). Det er vigtigt for os at I giver børnene tid, rum og mulighed for at 

lege. Dvs. at deres telefoner skal være i tasken og ikke i deres lommer. Der minder vi dem 

om, men det er også jeres ansvar. De kære børn påtager sig et kæmpe ansvar når de skal 

være til rådighed nonstop via mobilen og armbåndsure med eSim. 

Hvis I skal have kontakt til jeres børn kan I først og fremmest bruge Tabulex Link til tabulex 

forældre. Hjemsenderen går ofte turer rundt i huset, og løser de opgaver der måtte være, 

som individuelle aftaler, gå hjem, selvbestemmer etc.  

I kan også ringe og snakke med hjemsenderen hvis det er akut og det ikke kan klares via 

Tabulex.  

Pædagogisk tilsyn 

I forlængelse af det pædagogiske tilsyn, er personalet begyndt en proces hvor vi ser på 

hvordan vi kan udvikle og skabe bedre lege- og læringsmiljøer for børnene. Vi har mange 

kvadratmeter at dække, fra 3. klasses-rummet til KREA-værkstedet, og det er vigtigt for os 

at børnene fortsat kan finde en nærværende voksen, og samtidigt kan fordybe sig i leg 

med sine kammerater. Derfor vil I blandt andet løbende kunne se at vi laver om på 

indretningen, rydder op, og laver nye børnemiljøer. 

Praktisk 

Der er blevet udført en del malerarbejde i indskolingen. De flader der er blevet malet, er 

der hvor det trængte allermest. Malerarbejdet har ikke kostet os noget, og det var et tilbud 

vi ikke kunne sige nej til, dog har malerarbejdet foregået i skole og SFO tid, dog uden de 

store gener for børn, personale og malerne.  

mailto:tdhtr@frederikssund.dk
http://www.sfoweb.dk/
http://www.sfoweb.dk/
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Personale 

Vores nye studerende Jonas Larsen starter i 1. praktik på afd. Græse Bakkeby. Jonas er 

primært tilknyttet 1.D og SFOen. Jonas skal i forbindelse med hans praktik være her 30 

timer om ugen og indgå i et tværfagligt samarbejde på tværs af skole og SFO. Jonas har 

ugentligt 1 times vejledning og vil være på indkald 3 gange i løbet af de 7 uger han er hos 

os. Vi glæder os til at tage imod ham. 

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 SFO-personalet 
Fast personale 

 

 

 

 

 

 

Virksomhedspraktikanter  

 

 

 

 

 

 

Vikarer 

 

Torben Troelsen 
Pædagogisk leder 

Carsten Schilling 
Pædagogmedhjælper 

Abdullah 

Gitte Andersen 
Pædagog 

Anders Prehn 
Pædagog / Souschef 

Linda Jensen 
Pædagogmedhjælper 

Thomas Schou 
PAU 

Minell Stellander 
Pædagog 

Abdulla 
Virksomhedspraktikant 

Nicolai Isaksson 
Vikar 

Emilie Madsen 
Vikar 

Emilie Niebuhr 
Vikar 

Karoline 
Ungarbejder/frivillig 


