
*Med forbehold for ændringer ved dårligt vejr, personalesygdom mm. 

 CYKELDAG: Medbring gerne egen ”køretøj” ellers kan man låne gokarts/trehjulet cykel i SFO.  

 Husk: man må ikke køre på egen cykel/løbehjul/rulleskøjter/Waveboard, rullesko i SFO-tiden uden hjelm og 

beskyttelsesudstyr. Skal medbringes hjemmefra!      

 BESKRIVELSE AF DE FORSKELLIGE AKTIVIETER: *AKTIV LEG: F.eks. Boldspil – sjippe – løb - gå i kirkeskoven - dans - 
bevægelse m.m. *KREATIV: F.eks. Tegne -Male- lave smykker - perler sy - tegne- m.m. *UDELEG: F.eks. boldspil – 
alm. Leg – hockey - cykle – rulleskøjter – tur til spejderskoven m.m. Alt er selvfølgelig frivilligt at deltage i, udover 
aktiviteterne er der selvfølgelig fri leg.  

 FORÆLDREKAFFE: Vi byder på en kop kaffe, i tidsrummet mellem kl. 14.00 – 15.45 Forældre er velkommen, til en 
snak med hinanden og personalet. ☺ Tjek aktivitetskalenderen. 

 
 PC DAG: FREDAG. Det er KUN PÅ DENNE DAG, at det er tilladt at medbringe egen spillemaskine, Ipad, Nintendo, 

PSP. og lign.  og spille spil på mobilen.  HUSK, på eget ansvar! 
Børnene må spille på ”PC” inden skole (Vi slukker maskinerne senest kl. 08.20), og/eller om eftermiddagen. 
Derudover er der alm. SFO-dag, leg både inde og ude, boldspil m.m., som børnene har lyst til.   
 

SFO’en overholder de aldersanvisninger der gives. 
Eksempelvis skal man være 13 år for at gå på Facebook 

og være 12 år for at spille Sims. 
Til spillet Fortnite, er den officielle aldersgrænse 12 år 

Spillet CSGO er rimeligt blodigt og den anbefalede aldersgrænse er 16 år 
Ligesom andre voldelige krigs- eller skydespil heller ikke er tilladte. 
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SIDSTE FRIST FOR TILMELDING TIL PASNING PÅ SKOLELUKKEDAG D. 26.08 
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Vammen d. 8.8.2022 

Kære børn og forældre                                                                                                                                                                                   

Vi håber at august måned byder på solskinsvejr, så vi kan være så meget ude som muligt. Vi vil 
bruge noget af tiden i august til at lære alle de nye SFO-børn hvordan man går i SFO. Hvordan man 
står i kø, får eftermiddags mad, er høflig, siger goddag og farvel, rydder op efter sig selv og ikke 
mindst hjælper andre.  

Nogle af de ”gamle” SFO-børn har også haft godt af en opfriskning. Vi fortsætter måske lidt i 
september. 

 

 AFLEVERING/AFHENTNING. VIGTIGT.  
Hvis der er en besked når I afleverer jeres barn om morgen, vil vi gerne, at I giver besked til 
morgenåbneren. Dette kan evt. være, hvis barnet bliver hentet førend det plejer, har en 
legeaftale, bliver hentet af bedstemor eller selv skal tage bussen hjem.  
Vi vil også gerne have besked hvis I henter senere end 16.15. 
Giv også lyd hvis barnet holder helt fri! I kan også skrive en SMS. Tlf.: 23 40 93 04. 

- I behøver ikke at skrive, hvis alt er som det plejer. ☺  
 
Ønsker I faste aftaler, om andre voksne der må hente jeres barn uden forudgående aftale eller 
lign. som personalet skal hjælpe med, kan dette aftales. Det kan evt. være en legekammerats 
forældre, storesøster, bedsteforælder, nabo eller lign. Giv besked til Anne.  
 
VIGTIGT! Hvis der ikke er en fast aftale eller en besked fra forældrene i form af sms, seddel eller 
telefonisk besked, lader vi IKKE børn fra 0-3.kl. gå hjem fra SFO’en selv.  
 
Til hverdag, HUSK, når I henter om eftermiddagen at spørge om der er noget, der skal ryddes op 

ude eller inde, før I går hjem. Det er en stor hjælp.       Udenfor, tag 6/8 ting med fra sandkassen – 
eller kør en cykel ind i garage.  

I kraft af børnenes bevægelsesfrihed og vores store inde- og ude areal er det ikke sikkert, at den 
første voksne I møder kan fortælle, hvor jeres barn opholder sig. Dette skal selvfølgelig ikke 

afholde jer fra at spørge, hvis I en dag har travlt.  ☺ 
 

 UDEDAG - ALLE DAGE:  
Medmindre det er MEGET dårligt vejr, er vi ude hele eftermiddagen.  
 
Husk at tjekke vejret! - bare tær og T-shirt, er nogle gange for koldt. Så husk regntøj, et par 
strømper, sko og en jakke med hver dag eller i garderobekassen. 
Sommer: Husk også at smøre med solcreme hjemmefra 
 
 
 
 
 



 UGENS HJÆLPER:  

Vi har tidligere haft ”Ugens hjælper” med stor succes. Hjælpernes opgaver er at hjælpe med 
klargøring af eftermiddagsmad, og oprydning efter dette. Der kan også være andre små opgaver i 
løbet af eftermiddagen, sætte skamler på plads, tørre borde af, osv.  Man skal IKKE komme i SFO 
kun for at være duks, hver eftermiddag, den uge man er hjælper, vi har afløsere nok til at give en 
hjælpende hånd. Vi starter op igen med ”Ugens Hjælper” i uge 34 

 CIRKUS: 

Som noget nyt i år vil SFO´en også være en del af Børnehavens Cirkustema med cirkusforestilling, 
forestillingen er den 14/9 kl. 14.45-16.15 Vi glæder os, og går i gang med at øve på forestillingen i 
uge 34, i år vil en af overskrifterne være ”børneperspektivet”. Det betyder at personalet vil være 
ekstra opmærksomme på hvad børnene er optaget af og hvad de tænker på, når de hører 
overskriften ”Cirkus”. Det betyder samtidig at vi er klar til at gribe det børnene er optaget af og 

hvor deres interesse og motivation ligger. Vi glæder os, det bliver helt sikkert GODT      . Der vil 
være tilmelding til forestillingen og det bliver for både forældre, søskende og bedsteforældre, 
tilmelding sedlen kommer senere når vi nærmer os den 14. sep.  

 
 SKOLELUKKEDAG D. 26.08.22:  

FREDAG D. 19.08 kl. 12.00 - Er det sidste frist for tilmelding til pasning i SFO på skolelukkedag d. 
26. august. Til mail: anne@langsoe-friskole.dk  -HUSK: "KOMME/GÅ TIDER" 

VIGTIGT: 

Har jeg ikke hørt fra jer senest d. 19.08 kl. 12.00, går jeg ud fra I ikke har brug for pasning! 

 SFO LUKKEDAGE for det kommende skoleår 22/23 fordeler sig som følger:  
➢ D. 23. dec. til og med 1 jan. (Jul/nytår) 
➢ D. 6 + 7 og 10 april. (Påske) 
➢ D. 5. maj (St. Bededag)  
➢ D. 18 og 19 maj (Kristi himmelfartsdag)  
➢ D. 29. maj (2 pinsedag)  
➢ Uge 28 + 29 + 30 (sommerferie) 

 
 SFO TELEFON: 
SFO-mobil: 23 40 93 04, ☺ Træffes der ikke personale på SFO nr. må I gerne ringe på skolens tlf. 
nr. – 87 99 93 01 - Spørg efter SFO personalet.  
Beskeder kan gives mellem 7.00 – 8.30 (morgenfritter) og mellem 12.45-16.30.  SMS-beskeder kan 
gives på samme nr. Nogle gange er vi optaget af forskellige aktiviteter og har ikke tid til at læse 
sms. 

Så er det vigtigt, ring! Ellers er reglen for SMS-beskeder følgende:                                                                                      
Har man fået en svar sms ”OK”, er beskeden læst, hvis ikke, Ring! 

BØRNENE KAN IKKE BENYTTE TELEFONEN - UDOVER SÆRLIGE TILFÆLDE - DERFOR SKAL 
LEGEAFTALER OG LIGN., VÆRE AFKLARET HJEMMEFRA.         

mailto:anne@langsoe-friskole.dk

