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Kære Forældre 

 

Velkommen i Sølystskolens SFO!  

 

Der er masser af praktiske ting at forholde sig til, når man starter et nyt sted; sådan er det også i SFO. 

Nogle af jer har ældre børn og kender rutinerne, mens det for andre af jer er det jeres første barn, der 

nu skal starte i skole med undervisning og SFO - og alting er nyt.  

 

Vi vil med dette skriv forsøge at hjælpe lidt på vej, men I er naturligvis altid velkomne til at spørge, hvis 

I er i tvivl om noget.  

 

I kan henvende jer til klassepædagogen enten personligt eller på Aula. I er også altid velkomne til at 

henvende jer til undertegnede på kfj@aarhus.dk. 

 

Vi glæder os til at se jer! 

 

På vegne af personalet i Sølystskolens SFO, 

 

Katrine Flye 

SFO-leder 

 

 

 

 
 

 

Første skoledag er mandag den 9. august, men jeres barn er meget velkommen her i SFO’en fra den 

2. august! 

 

Af hensyn til planlægningen, vil vi gerne, at I lige giver os besked om, hvornår I påtænker at jeres barn 

kommer – enten via aflevering af medfølgende seddel i SFO eller på mail: kfj@aarhus.dk.  

 

Vi har et fast opstartsprogram klar til 2. august, men samler løbende de børn op, der starter senere, 

og hjælper dem i gang. Vi vil gerne, om børnene i opstarts/ferie-perioder kan være her senest kl.9, så 

de er med i dagens program.  

 

I forældre er velkomne til at blive på skolen i opstarten, men det er vores erfaring, at det ikke er nød-

vendigt, så gør det kun, hvis I har lyst; vi skal nok passe godt på jeres barn – og kontakte jer, hvis vi er 

i tvivl om noget! 

 

 

 

 

Velkommen 

Opstart i SFO er den 2. August 2021 
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SFO har åbent alle hverdage fra kl. 06.30-17.00 (fredag til 16.30).  

 

På skoledage, hvor der er undervisning, fungerer det i praksis sådan, at der er morgenåbning fra kl. 

06.30 – 8.00 (i køkkenet på 2. og 3. kl. afdelingen) og SFO-tid fra undervisningstiden stopper til 

kl.17.00. 

 

 

 
 

 

0.-1. kl. afdelingen rummer, som navnet siger, både 0. og 1. årgang. Der er 3 klasser på 1. årgang og 3 

klasser på 0. årgang, derforuden er 0.e – en specialklasse – tilknyttet afdelingen.  

 

Til hver klasse er der tilknyttet en klassepædagog, som sammen med børnehaveklasselederen el. klas-

selæreren har ansvaret for klassens trivsel. Som udgangspunkt følger klassepædagogerne jeres barn 

gennem alle 4 år i SFO. 

 

Klassepædagogen har en dobbeltrolle, idet vedkommende både skal være en del af undervisningen 

flere dage om ugen – en del af tiden sammen med børnehaveklasselederen, og være SFO-pædagog 

på 0. årgang. 

 

 

 

 
 

Vores vigtigste opgave er, at jeres børn fra starten føler sig trygge i skolen. Vi tager gerne i hånden, 

hjælper med at vinke osv., hvis der er behov for det.  

 

Vi prioriterer meget højt, at det er de fremtidige faste personale, der tager imod fra 2. august. Sig ger-

ne til hvis der er brug for hjælp! Og husk altid at sige go’morgen og farvel til det faste personale. 

 

Når man kommer i SFO, skal man tjekke sig ind på skærmene på gangen. - Hvis dit barn ikke kommer 

i Morgen-SFO, sker indtjekning først efter endt undervisning. 

 

 

Tabulex  

 

- Elektronisk registrering og stamkort i SFO 

◼ Melde til og fra på skolefri dage 

◼ Skrive aftaler ind 

◼ www.sfoweb.dk 

 

Tabulex er et SFO-redskab. - Sygemeldinger skal ske til børnehaveklasseleder på AULA. 

 

 

 

Åbningstider 

Personale 

Aflevering - afhentning - afkrydsning 
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Morgenåbning foregår på 2.-3.kl. gangen – med mulighed for stikbold i festsalen fra kl.7.30 eller fort-

sat ro i køkkenet.  

 

Personalet vil gøre alt hvad de kan, for at være opmærksomme på vores skolestartere, men skulle I 

mangle en hånd, så er det vigtigt, at I lige siger til!! 

 

Der serveres morgenmad – havregryn, grovbrød og frugt – indtil ca. 07.30. 

 

 

 

 

 
 

Børnene skal have to madpakker med fra første SFO-dag – en lille madpakke til ”10-mad”, som de 

spiser ca. kl. 10, og en større til frokost, som de spiser ca. kl. 11.30.  

 

Når undervisningen starter d. 9. august, er det samme procedure. 

 

Madpakkerne skal blive i børnenes tasker indtil, de skal spises – vi har desværre ikke mulighed for at 

tilbyde køleskab.  

 

 

 

 

 
 

 

Omkring kl. 14.00 serverer SFO et lille måltid, som består af brød og 1 stykke frugt.  

 

I starten af skoleåret bruger vi frugtpausen til at samle børnene i klassen sammen med klassepædago-

gen både for at holde mandtal og for at have en rolig hyggestund. 

 

I uge 32 står SFO for eftermiddagsmaden.  

 

Men fra skolestart er det et fælles ansvar for forældre og SFO:  

Vi sørger for, at der er brød – og I forældre skal hver uge levere 5 stk. frugt i SFO mandag el. onsdag.  

 

Alternativt kan I tilmelde jeres barn til den fælles frugtordning, hvor Ann Rask Vang, forælder i 2.C, 

sørger for, at frugten bliver leveret fra en grossist.  - Prisen er meget rimelig, ca. 2 kr. pr. dag.  

 

Vi kan fra SFO kun anbefale ordningen - vi får altid frisk frugt leveret 2 gange om ugen, og det er 

nemmere for os at få det i hele kasser end i poser med 5 stykker i hver.  

 

Der kommer brev fra Ann med information i Aula efter skolestart. - I skal ikke gøre noget, førend I har 

hørt fra hende. 

Morgenåbning Kl. 06.30-08.00 

Madpakker 

Frugt 
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For at gøre dagen i SFO så sjov og spændende som muligt, laver vi mange forskellige aktiviteter med 

børnene. I starten vil vi være mest på 0.kl. gangen eller lave aktiviteter, der kun er for 0.kl.f.eks.udenfor 

eller i gymnastiksalen.  

 

Aktiviteterne vil i nogen grad være klasseopdelte i perioden indtil skolestart, herefter vil der være en 

vekslen mellem aktiviteter for klassen og for årgangen.  

 

Senest efter efterårsferien vil mange aktiviteter være på tværs af årgangen og indimellem sammen 

med 1.kl.   

 

Hver torsdag gennem hele året har vi udedag på tværs af huset, så husk passende påklædning. 

Vi udsender ugeplaner over SFO’ens aktiviterer løbende gennem året. 

 

De dage, hvor børnene er færdige i undervisningen kl. 11.50 og 13.05 vil vi meget gerne, om I vil lade 

jeres barn blive i SFO til tidligst kl. 13.50: Da vil vi lave vores FUT-forløb (Fællesskab, Udvikling og Triv-

sel), hvor vi er afhængige af, at alle klassens/årgangens børn er her. 

 

 

 

 

 
 

Vi vil sammen med børnehaveklasselederne gøre, hvad vi kan for at hjælpe jeres barn med at holde 

styr på sine ting i garderoben.  

 

Vi introducerer, at tingene har faste pladser, og at kun tasken må være under garderoberummet. Alt 

andet – også fodtøj – skal være inde i rummet.  

 

Vi håber, I vil hjælpe, så børnene får indarbejdet gode rutiner fra starten – og sådan - at der er helt 

ryddet, når I går hjem.  

 

Der skal være skiftetøj, ”soltøj”(hat og lange ærmer) og tøj der passer til et eventuelt vejrskifte – vi er 

ude hver dag min. 1 time - samt et par ”indesko” i jeres barns garderobe.  

 

Barnets garderoberum er ikke så stort, så det kan være lidt af en kunst at få plads til det hele, men det 

kan lade sig gøre………. 

 

OBS! Medbring gerne et billede af jeres barn til garderoberummet! 

Aktiviteter 

Garderoben 
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Der vil hver dag være en voksen på 0. kl. gangen, der er ”sender”.  

 

”Senderen” har altid telefonen, så I kan komme i kontakt med os på tlf. 24792974. ”Senderen” har det 

store overblik over årgangen den pågældende dag, og hjælper børnene med at overholde aftaler om 

f.eks. at komme med skolebussen, selv gå hjem, gå til musik, svømning osv.  

 

Det er også senderen, der hjælper hele årgangens børn med stort og småt, sådan at de øvrige pæda-

goger kan koncentrere sig om, at være sammen med den gruppe børn, de aktuelt laver noget sam-

men med.  

 

 

 

 

 
 

Vi forventer, at I har givet børnene solcreme på, inden I afleverer dem om morgenen, sådan at vi kun 

skal tænke på solcreme, hvis vi har været i vandet.  

 

Har jeres barn et særligt behov skal klassepædagogen have besked, og der skal være solcreme i gar-

deroben. 

 

Under alle omstændigheder anbefaler vi, at børnene har ”soltøj” på (hat og tøj med lange ærmer), når 

UV-indekset er over 3.  

 

Vi hjælper naturligvis børnene med at huske at beskytte sig mod solen kl. 12-15. 

 

 

 

 

 
 

Som forældre er det jer, der kender jeres barn bedst. Det er hos jer, vi kan få informationer om jeres 

barns trivsel og udvikling indtil skolestart.  

 

Det er også jer, der kan orientere os, hvis der sker ting hjemme hos jer, der har betydning for barnets 

dagligdag.  

 

Klassepædagogen fortæller jer gerne om små og store hændelser i det daglige, og I vil altid blive 

kontaktet, hvis der sker noget særligt omkring jeres barn i SFO tiden.  

 

Vi lægger stor vægt på et tillidsfuldt samarbejde, så det er vigtigt, at vi gensidigt orienterer hinanden 

om barnets udvikling og trivsel. 

 

Ønsker I flere praktiske informationer eller større indsigt i baggrunden for vores pædagogiske arbejde, 

kan I finde både forældreinformationsfolderen og de pædagogiske rammer for arbejdet i SFO på sko-

lens hjemmeside https://soelystskolen.aarhus.dk/  

 

Som tidligere nævnt er I også altid velkomne til at tage kontakt personligt, skriftligt eller telefonisk.  

”Senderen” 

Solcreme 

Forældresamarbejde 

https://soelystskolen.aarhus.dk/
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Klasse  

Dato Mit barn kommer - Sæt kryds Mit barn kommer ikke - Sæt kryds 

Mandag 02-08-2020   

Tirsdag 03-08-2020   

Onsdag 04-08-2020   

Torsdag 05-08-2020   

Fredag 06-08-2020   

Tilbagemelding - Opstart SFO 

 

Navn  

Blanket - Opstart SFO 
- Afleveres i SFO inden 23. juli 2021 - Alternativt sendes besked til kfj@aarhus.dk  

 
 

SFO Forældrerådet er et vigtigt sparringsrum for skolebestyrelsen og ledelsen. Vi bestræber os på at 

have et medlem fra alle klasser, som vælges på forældremødet i september.  

 

- SFO Forældrerådet er et godt sted at lære SFO at kende ”indefra”. 

 

SFO Forældreråd 
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Sølystskolens SFO 


