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GRÆSE BAKKEBY SFO  
Forældrenyt 
Marts  

                

Kære forældre, 
Så nærmer vi os årets MGP-arrangement, og forberedelserne er godt i gang. Vi har allieret 

os med 4. klasses drenge og piger der skal øve danserutiner med de grupper der har 

behov for det. Grupperne er ved at få indspillet deres sange, og vi kan så småt begynde at 

se et show for os.  

For at alle børn fra 0. til 3. skal have en følelse af at 

være med, har vi også et MGP-tema i marts måned - 

”stjerner”, hvor alle kan bidrage.  

I hallen tager vi som udgangspunkt madrasser, net 

og bolde frem, men vi vil i løbet af marts også finde 

en klassiker frem – Splatter bold. 

Vi tager bærbare computere frem i løbet af ugen, og spiller Minecraft education med 2. og 

3. klasses børnene. Minecraft education er bundet op på børnenes uni-log, og er en del af 

den Office365 pakke Frederikssund kommune abonnerer på. Børnene har hurtigt fået styr 

på hvordan de logger ind via 

@skole3600.dk, og hvordan vi 

”hoster” og deltager i hinandes spil. 

Vi vil løbende lave en Græse 

Bakkeby verden, med nogle enkelte 

regler og udfordringer, som børnene 

kan joine. Denne verden skulle 

gerne vokse sig stor, og træne 

børnene i at indgå i et fællesskab, 

som både er for piger og drenge.  

    

   

  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://news.microsoft.com/microsoft-event-may-2017/photos/minecraft-education-edition-logo/&psig=AOvVaw3E4Ggonovcb_QW0WbR9aBk&ust=1583078955730000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDL0emS9-cCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://drkoncerthuset.dk/event/mgp-galla-2020/&psig=AOvVaw32xqBGhRV2P0fiaHa5XC4v&ust=1583153189048000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjK6K2n-ecCFQAAAAAdAAAAABAE
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Faste aktiviteter i SFO’en i marts måned 

Uge nr.  Årshjulsprioritering: MGP – Ude-aktiviteter og påske-tema 
Uge 10 Mandag: KREA/Tumlesal med Vikar 12.00 – 14.00 

Tirsdag: MGP-forberedelse / Ude aktiviteter 
Onsdag: MGP-Workshop / KREA-stjerner 
Torsdag: KREA stjerner / Hal ”splatter bold”. 
Fredag: MGP-forberedelse / Hallen / Ude aktiviteter 

Uge 11 Mandag: Minecraft Education / KREA stjerner / Hal 
Tirsdag: MGP-forberedelse / KREA-stjerner / Ude aktiviteter 
Onsdag: KREA-stjerner 
Torsdag: Ude aktiviteter 
Fredag: MGP-forberedelse / Hal / KREA-stjerner 

Uge 12 Mandag: MGP Generalprøve for børnehuse / Ude aktiviteter/ KREA-stjerner 
Tirsdag: MGP-Forældrearrangement (børnene øver i Hallen)  
Onsdag: KREA- Påsketema 
Torsdag: Hal / KREA- Påsketema 
Fredag: KREA- Påsketema / Minecraft Education 

Uge 13 Mandag: Hal / Minecraft Education 
Tirsdag: KREA- Påsketema 
Onsdag: KREA- Påsketema 
Torsdag: KREA- Påsketema 
Fredag: KREA- Påsketema 

 

Vigtige datoer i marts 

Dato Aktiviteter 

2/3 Trinmøde (indskolingspersonalet er til Trinmøde 12:00 – 14:00) 

9/3 Tilmeldingsfrist til påskeferien 

16/3 Børnehusene er inviteret til generalprøve på MGP 

17/3  MGP20 - børne og forældrearrangement 17.00 – 19.00 

 

Ferie 

Så nærmer tilmeldingen til påskeferien 6.7.8. april. I kan selv tilmelde børnene i Tabulex 

frem til d. 9. marts. (vi har rykket tilmeldingsfristen fra d. 3. marts. Til d. 9 marts). I kan 

også tilmelde børnene ved at skrive til den pædagogiske leder på tdhtr@frederikssund.dk.  

Trinmøde for indskolingspersonalet 

Indskolingspersonalet afholder Trinmøde mandag d. 2. marts fra 12.00 – 14.00. SFO’en 

vil I det tidsrum være besat med kendte vikarer. 

Vi har fra skoleårets start planlagt to trinmøder i foråret, som et forsøg på at give 

indskolingspersonalet mulighed for at snakke om pædagogik, regler og rammer på tværs 

mailto:tdhtr@frederikssund.dk
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af årgangene, og skole og SFO.    

Pædagogisk fagdag for SFO-personalet 

SFO-personalet har 2 fagdage om året, sammen med personalet fra afdeling Falkenborg. 

Vi mødes tirsdag d. 3. marts på afdeling Marienlyst, hvor vi denne gang har fokus på 

udviklingen af pædagogens rolle i skolen, og vores pædagogiske grundlag. Derudover 

starter vi på planlægningen af MiniSFO perioden for kommende skolebørn på 

Trekløverskolen.   

Skolestarter 

Vi har SFO-personale med i børnehusenes storegruppe-samlinger på tværs af 

børnehusene Højvang, Toftelund og Fjordtoppen. SFO-personalet er med for at skabe 

relationer og give en tryg og god overgang fra børnehave til MiniSFO. Kommende 

MiniSFO personale er med indtil midten af marts, hver torsdag formiddag.  

I april vil børnehusene så have en besøgsdag i MiniSFO/Skole. Her er alle de børnehuse 

som afgiver børn til Græse Bakkeby inviteret.  

Personale 

Nu kunne vi ikke holde på Abdullah (virksomhedspraktikant) mere, han har også været 

ved os de sidste 6 måneder. Sammen med jobkonsulenten har vi løbende vurderet 

hvornår Abdullah skulle prøve noget andet. Abdullah skal prøve kræfter med 

arbejdsmarkedet på McDonalds og skal samtidigt tjene nogle penge. Vi er taknemlige og 

stolte over at have haft muligheden for at kende Abdullah, og ønsker ham alt held og lykke 

fremover.  

Vi har også sendt Karoline (Frivillig) videre ud på arbejdsmarkedet. Hun har fået fast 

arbejde i Netto, hvor hun via sin vilje og høje arbejdsmoral er den første de ringe til, når 

der er ledige vagter. 

Vi arbejder videre på at tilknytte kompetente virksomhedspraktikanter og studerende og vi 

orienterer når der er nye folk i huset. 

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) 
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Tak for alle jeres fantastiske børn 

Med Venlig Hilsen 

SFO-personalet og Ledelse 
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Billeder af SFO-personalet 
Fast personale 

 

 

 

 

 

 

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 

Jonas L. Larsen 
Pædagogstuderende 


