
Forældrenyt oktober 2017 

Kære alle 

Personalesituation. 

Tre medarbejdere har valgt at søge ny udfordringer, vi ønsker alle god vind. 

Dette betyder at der har været en rokade på koordinatordelen. Søs er 

fremadrettet koordinator på Isbjørnen, og Bente på Basen. 

Endvidere vil Ronny fra d. 1. november være kontaktpædagog i 2E i stedet for 

Lilja. D. 23/10 afholdes der ansættelsessamtaler hvor der skal ansættes to nye 

pædagoger der skal varetage kontaktpædagog. Funktionen i 0A og 0B. De på -

gældende klasser vil blive informeret så snart vi har ansat vores nye kollegaer. 

I overlappet skal i skrive til mig såfremt i har spørgsmål der vedrører SFO. 

I de næste to måneder har vi en medhjælper i huset der hedder Brian, han vil 

primært være at finde på Basen. 

Efterårsferien: Står for døren. Vi forventer kun at se de børn i ferien der har 

tilmeldt sig på Tabulex. Vi er på Isbjørnen hele ugen, og man skal være her 

senest kl. 9.30 medmindre der er givet seddel med hjem om andet. Husk tøj 

på efter vejret, og skal man på tur, husk da turrygsæk og madpakke. 

Lånetelefon: Vi oplever i stigende grad, at børn vil ringe hjem inden de går 

fra SFO når de er selvbestemmere, eller sendes hjem til en fast tid. Som 

udgangspunkt skal de ikke bruge SFO telefon til at sige at de går nu, med 

mindre det er i en indkøringsperiode, eller der er en anden god grund, hvilket 

drøftes med personalet.  

Vurdere i som forældre at i vil vide om de er på vej, kan i enten vælge at 

tilmelde jer sms service på Tabulex, så får i besked når de trykker sig hjem, 

eller i kan aftale at de ringer fra deres egen telefon når de går fra SFO. For at 

begrænse ringeriet fra vores telefon har vi besluttet at selvbestemmere som 

udgangspunkt må låne telefonen til legeaftaler 1 gang. 

Inde sko ordning: Vi er nu gået den våde tid i møde, og vi genoptager derfor 

vores inde sko ordning. Derfor er det vigtigt at i husker at skrive navn i sko og 

støvler, så de ikke bliver byttet rundt. 

Julemarked: D. 22/11 har vi julemarked i tidsrummet 14.30-16.30, her vil 

man blive budt æbleskiver og saft, og der vil være mulighed for at prøve de 

forskellige boder, og evt. finde en julegave som er lavet af børn på SFO. 

Nærmere info følger. 



Svømmehallen: Er nu startet en gang om ugen. Tilmeldte børn får en seddel 

med hjem der skal returneres underskrevet. Der må ikke medbringes penge, 

og børn hentes på SFO. 

Halloween: Tirsdag d. 31/10 vil 3 klasserne stå for at lave et gyserrum som 

alle børn fra SFO kan besøge-hvis de tør 

3 klasses rum: I efterårsferien går vi i gang med at indrette vores 3 klasses 

rum på Basen, vi håber at komme i mål hen over ferien. 

Skiftetøj: Så er det igen tid til at der bliver sorteret ud i vores glemmetøj, d. 

25/10 vil det tøj der ikke er afhentet blive ekspederet videre. 

Nørpasning i Julen: Der vil igen i år være nødpasning i juledagene på 

Rosenkilden, info og tilmelding kommer snarest. 

 

I ønskes alle en rigtig god efterårsferie 

 

Med venlig hilsen 

Karina Madsen 

SFO leder 

 

 

 

 

 

 


