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Velkommen til SFO i Kammas Børneunivers for skoleåret 2020/21 

 

SFO skal være et trygt og udviklende fritidstilbud, som giver børn mulighed for at 

opleve sig selv og deres kammerater i forskellige, positive sammenhænge. 

Mange børn tilbringer meget tid væk fra hjemmet og SFO skulle gerne opleves som 

en ”fritidsbase” hvor børnene ikke nødvendigvis har brug for planlagte aktiviteter. 

I SFO er der mulighed for voksenkontakt, men også rum for lege og aktiviteter, hvor 

børnene også har mulighed for at være alene. 

Som basis for både børnenes og forældrenes tryghed føres der dagssedler, hvilket 

omvendt forpligter forældrene til altid straks at meddele SFO hvis ens barn ikke 

kommer i SFO. Dette meddeler forældre på VIGGO under ”fravær”. 

 

Pædagogisk praksis: 

SFO er børnenes samlingssted efter skole. Her har børnene mulighed for at lege og 

hygge sig med deres kammerater. 

Børnene skal være trygge og trives i dagligdagen, dette sikres ved at personalet er 

bevidste om at være tydelige, omsorgsfulde og nærværende. Det er vigtigt at 

børnene bliver selvforvaltende, -at de tager initiativ og er med til at skabe indhold i 
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deres egen hverdag, og at de lærer at vælge til og fra. Personalets opgave er at 

bakke op om børnenes idéer og støtte børnene i deres udvikling. 

Børnene skal lære at håndtere, og være bevidste om det ansvar de har i 

dagligdagen. Ansvar hænger sammen med alder, og det er naturligvis forskelligt fra 

barn til barn, hvornår og hvor meget ansvar, man kan forvente af den enkelte. 

Børnene skal lære: 

 At tage ansvar for egne handlinger 

 At tage ansvar for hinanden og respektere hinanden og deres forskeligheder 

og grænser 

 At overholde gældende regler og passe på ting de har ansvar for 

          

Dagligdagen i SFO: 

SFO bor sammen med vuggestue og børnehave i Børnehuset og afleveres/hentes 

dermed i Børnehuset.  

SFO bruger både skolens legeplads og børnehavens legeplads, samt ind imellem 

bruger de skolens fællesrum ved siden af Børnehusets garderobe – hvis der er behov 

for at lave lektier og evt. arbejde på computer eller et sfo-barn bare har brug for lidt 

alene-tid. 

Der tilbydes morgen-sfo fra 6.30-8.00 hver morgen sammen med børnehave og 

vuggestue i Børnehuset. Her tilbydes der morgenmad indtil kl. 7.30. 

Eftermiddags-sfo tilbydes ligeledes hver dag efter skole i Børnehuset dvs. man-tors. 

fra Kl. 12.50 og fredag fra kl. 12.20. 

Sfo-børnene er som udgangspunkt sammen med børnehaven – dog har Sfo-børnene 

den første time uden børnehavebørn, dvs. fra 12.50-14.  

Her kan der snakkes, leges og hygges med sine sfo-kammerater eller de voksne i 

Børnehuset 

Sfo-børnene deltager i eftermiddagsaktiviteter sammen med børnehaven – såfremt 

de har lyst – vi lægger vægt på at sfo er en ”fritidsbase”, hvor børnene ikke 

nødvendigvis har brug for planlagte aktiviteter, der skal være plads til bare at puste 
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ud efter skoledagen. Personalet hjælper selvfølgelig ved behov for hjælp til 

aktiviteter/leg og andet. 

Indenfor i Børnehuset bygges der ofte baner, der spilles spil osv. Udenfor kan det 

være boldspil, fangeleg osv. Alle skal kunne være med, og derfor er det vigtigt at 

børnene tager ansvar for hinanden og respekterer hinanden og deres forskeligheder 

og grænser 

Sfo-børnene er ofte med til at planlægge, handle og lave ”eftermiddags-frugten” til 

hele Børnehuset. Dette er desværre på standby pga. Covid-19.  

 

Eftermiddags ”frugt”: 

Eftermiddags ”frugt” er ca. kl. 14.30 mandag – torsdag og fredag ca. kl. 14.00. 

Personale sørger for eftermiddagsfrugt sammen med børnene. Eftermiddagsfrugt 

udgør 50 kr. pr. mdr. pr. barn i den månedlige betaling. 

 

Ekstra tøj: 

SFO går ud hver dag –ligegyldigt vejret – så sørg for at jeres barns tøjkasse er fyldt 

rigeligt op med både indetøj og udetøj/sko/støvler, som passer til årstiden. Husk 

navn i alt tøj. 

Jeres barn bruger også af tøjet i skolens frikvarterer, hvor de også er ude – så derfor 

er det vigtigt at få sendt rigeligt med.  

Vi har ikke ”låne-tøj” i SFO. 
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Forældresamarbejde: 

I Kammas Børneunivers vægtes forældresamarbejdet højt. Fundamentet til et givtigt 

samarbejde bygger på et respektfuldt tillidsforhold, der skabes gennem en åben og 

ærlig dialog. Gensidig udveksling om barnets trivsel vil betyde, at vores fælles viden 

omkring det enkelte barn bliver større. Herved vil vi have de bedste forudsætninger 

for, at støtte op om barnets trivsel. 

 

Optagelse/Udmeldelse af børn: 

Man kan optages i SFO fra 0.kl – 3. kl. eller indtil barnet fylder 10 år. 

Alle ind- og udmeldelser foregår på skemaer (kan hentes på kontoret) Udmeldelse 

kan ske med en måneds varsel til d. 1. i en måned.  

 

Retningslinjer for tilsyn i SFO i Kammas Børneunivers 

SFO følger skolens regler for tilsyn.  

Det er forældrenes ansvar, at personalet er orienteret om jeres barn holder fri eller 

er syge og dermed ikke kommer i SFO.  

 

 

Mobiltelefon: 

I SFO må børnene ikke bruge deres mobiltelefon. Den skal opbevares i skoletaske 

eller hos personale. 



   
 

5 
 

Lukkedage: 

Sommerferie: uge 29, 30 og 31 – dog vil der være mulighed for nødåbent i uge 31, 

såfremt der er et behov for pasning.  

Efterårsferie: uge 42  

Kr. himmelfartsdag og dagen efter Kr. Himmelfartsdag  

Grundlovsdag 5.juni  

Alle Helligdage   

Der er desuden lukket 2 pædagogiske dage om året. Se årskalender på Viggo.  

Som udgangspunkt er Kammas Børneunivers lukket mellem jul og nytår, men der vil, 

såfremt behovet vurderes aktuelt, være nød-åbent.  

Ved andre ferieperioder (uge 7 og de 3 dage før påske) skal man tilmelde sit 

barn/børn og her er det vigtigt, at vi får planlagt ferieperioderne grundigt, hvor 

tilmelding med angivelse af møde- og afhentningstider er nødvendige. 

           

Åbningstider: 

Mandag – torsdag kl.:  6.30 – 8.00 og 12.50 – 16.45 

Fredag kl.: 6.30 – 8.00 og 12.20 – 16.00 

 

Syge børn: 

Hvis jeres barn er syg meddeles dette på VIGGO under ”fravær”. Bliver jeres barn 

syg hos os, vil I blive kontaktet, så I kan hente jeres barn hjem. 

Ved smitsomme sygdomme bedes dette meddeles personalet således, at andre 

forældre kan varsles. 

 

Er der spørgsmål til ovennævnte eller I bare gerne vil snakke om jeres barns dag i 

SFO, er I meget velkommen til at spørge personalet.  
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Er der andre spørgsmål angående SFO – kan Lone kontaktes på kontoret eller på 

Viggo. 

 

Vi glæder os til samarbejdet omkring jeres barn. 

Mvh. Personalet i Børnehuset i Kammas Børneunivers 


