
Forældrenyt august 2017 

Velkommen tilbage fra sommerferie, jeg håber i har nydt ferie, og fået en 

masse gode oplevelse på trods af det noget ustadige sommervejr. Her har vi 

hygget, og været på en masse gode ture ud af huset. 

I år har tilmeldinger til sommerferien ikke stemt overnes med det faktiske 

børnetal der har været fremmødt på SFO. I uge 26, fremmødte 50 børn flere 

end der var tilmeldt og ligeledes i uge 27 og 28 var fremmøde større end 

tilmeldinger. Det giver selvfølgelig store udfordringer i vores planlægning, og 

går i sidste uge ud over børnene, da aktiviteter og voksne gerne skal matche 

børnetallet.  

Derfor skal alle fremadrettet huske at såfremt man har brug for pasning i 

ferieuger skal barnet været tilmeldt på Tabulex. 

Første skoledag: Har morgenpasning åbent som den plejer kl. 6.30-8.00. Fra 

kl.12.00 har SFO åbent for de 0 klasses børn, der er tilmeldt SFO. 

Ny studerende: Fra d. 23.08 vil i kunne møde Diana primært på Isbjørnen 

hun er i sin første prøve praktik, og skal være her de næste 7 uger.  

3. klasser: Efter efterårsferien starter vores 3 klasses forløb igen op. Her vil 

målet være, at rystet vores 3 klasser godt sammen på tværs af klasserne, så 

de har et trygt netværk når de rykker videre til klub. Der vil være en 

spændende ugentlig aktivitet/tur ud af huset, og spiseaftner. Det endelige 

program kommer i uge 41. 

Mobiltelefoner: Jeg vil gøre opmærksom på at børnene ikke må have 

mobiltelefoner på SFO. Det er et stigende problem, at forældre ringer til deres 

børn og laver aftaler uden om os-og det går ikke. Endvidere har vi haft 

gentagende episoder med trusler og groft sprog via sms, hvilket giver stor 

utryghed for dem det går ud over. Der skal som udgangspunkt laves aftaler 

hjemmefra, og gives besked til SFO derom på Tabulex. Såfremt der skulle 

være en særlig grund til at et barn skal have mobil telefon, skal dette aftales 

med undertegnede. 

Efter jul må 3 klasser have mobiltelefoner, i den forbindelse vil vi køre et forløb 

hvor vi taler om etik, og god opførsel med telefoner. 

Skilsmissegrupper: Der er stadig plads til 6 børn i vores skilsmissegruppe 

kontakt gerne Sandra Seeliger såfremt i har et barn der ville have glæde af at 

deltage. 

 

Med venlig hilsen, Karina Madsen, SFO leder for afd. Gurrevej 


