
Informationsbrev til forældre med børn i 

Langsø Friskoles SFO 

 

 

Sommerferien står for døren, og jeg vil gerne lige her på falderebet fortælle jer forældre at jeg nu 

er ved at være klar til at fortælle jer lidt om SFO-livet fremadrettet, og den måde vi kommer til at 

arbejde på. Som i ved, er jeg blevet leder af SFO´en. En rigtig spændende opgave som jeg glæder 

mig meget til at arbejde med. Det sker selvfølgelig i et tæt samarbejde med personalet, som hver 

dag arbejder for at give jeres børn nogle gode dage, hvor vi vil sikre et børnemiljø hver alle børn, 

trives og har det godt med både personalet og hinanden internt.  

 

Jeg vil gerne indkalde jer til informationsmøde omkring vores SFO. Det sker onsdag den 17/08 kl. 

16.30-17.30 i Gymnastiksalen over på skolen. Her vil Anne og jeg holde et oplæg, med alle de 

informationer som i forældre har brug for i forbindelse med at have børn i SFO´en. På mødet vil 

personalet som skal arbejder i SFO´en også være til stede så i kan se hvem det er, der som primært 

varetager vores arbejde omkring SFO´en fremadrettet.  

 

Der er ingen tilmelding til dette infomøde, men jeg vil gerne opfordre alle forældre med børn i 

vores SFO om af deltage i dette møde. 

Her er nogle af de vigtige informationer som vi vil komme ind omkring i vores oplæg til jer: 

1) Anne og Nicolaj præsenterer tankerne omkring vores SFO på Langsø Friskole fremadrettet.  

2) Vi skal stemme om mulig madordning i SFO´en. Den vil fremadrettet koste 140kr om 

måneden. (Nicolaj fortæller på mødet, hvad madordningen indebærer. Derefter stemmer 

vi om i er for, eller imod madordningen i vores SFO tilbud.) 

Jeg ser frem til at møde jer forældre, og jeg glæder mig til det videre samarbejde med jer. 

 

Til sidst vil jeg og hele personalet bare ønske jer en rigtig god sommerferie.  

 

Med venlig hilsen 

Nicolaj Danefeld 

Leder Langsø Børnehus og SFO 


