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6.30 - 7.30: Mulighed for at spise 
morgenmad 

7.30 - 7.50: Fri leg  

8.00-8.15 Alle børn der er mødt 
går til morgensang 

8.30: Mulighed for at spise 
en mellemmad 

9.00: De sidste børn er 
mødt/alle børn er her 

9.15 - 11.00: Samling, bevægelse og 
aktiviteter i grupper 

11.00 - 12.00: Frokost i grupper 

12.00 - 13.30: Frisk luft - vi går på 
legepladsen                                                                 

13.30 - 14.00: Frugtpause for alle 
Forårsbørn 

14.00:  Fri leg ude eller inde 
med de øvrige SFO-
børn 

  

Kontaktpædagoger: Pernille Schaufuss, 
Janne Frandsen og 
Charlotte Christensen 
Bruhn 

 

Praktiske oplysninger: 

Børnene medbringer hver dag:  

 

 madkasse (vi serverer vand hvis børnene 
ikke er tilmeldt mælkeordning. Mælke-
ordningen fungerer kun på skoledage) 

 mellemmad (evt. i frokostmadkassen) 

 frugt - i madkasse 

 skiftetøj der passer til vejret –med navn i 

 hjemmesko 

 

 

 

Hvad skal man kunne når man starter 
i SFO 1. april ? 

 

 holde orden i sin garderobe med hjælp 
fra sine forældre 

 klare toiletbesøg selv 

 binde sine sko 

 tage sit tøj på selv 
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Velkommen til Kilden.  
 
Vi vil her fortælle lidt om målet, indholdet og 
dagligdagen i perioden den 1. april frem til 
sommerferien.  
 
Målet for perioden:   
       
 at skærpe opmærksomheden på kamme-

ratskaber, at sætte fokus på hvordan 
man er en god kammerat 

 at udvikle børnenes indfølingsevne, og få 
dem til at fungere i en gruppe 

 at styrke børnene i deres sociale -, moto-
riske – og sproglige udvikling 

 at lære børnene at modtage en besked og 
lytte til andre 

 at skabe en tryg og overskuelig hverdag 
for børnene, i et stort hus  

 at ruste børnene til ”skolelivet”  via akti-
viteter der tilgodeser det enkelte barns 
og gruppens behov 

 

Hvad er indholdet så ? 
 
 aktiviteter og lege, der ryster børnene 

sammen 

 ture i nærmiljøet 

 bål aktiviteter 

 aktiviteter i hallen og på boldbanen 

 bevægelseslege 

 kreative aktiviteter inde og ude 

 leg og samvær med ”de store” SFO-børn 
om eftermiddagen 

 besøg rundt omkring på skolen, bl.a. biblio-
teket og børnehaveklasserne 

 derudover nogle af de aktiviteter de øvrige 
SFO-børn deltager i 

 
 

 

 

SFO forventer følgende af jer som 
forældre: 

 

 at I kontakter kontaktpædagogerne, 
hvis der er noget I undrer jer over 

 at I giver besked om væsentlige for-
hold vedr. jeres barn 

 at børnene møder senest kl. 9.00 

 at I bakker op om ture og lign. 

 at I hjælper jeres barn med at holde 
orden på garderobepladsen og i egne 
ting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 at I husker at jeres barn er en del af 
en helhed                                          
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