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SFO



Velkommen til 
Skødstrup Skoles SFO

0. årgang
Halfdan R-fløjen 
Søren Ladegaard Jensen  
jlso@aarhus.dk
 
1. årgang
Ole Lund-huset
Pernille Røm
perom@aarhus.dk

 

Morgen-SFO 

0. årgang: Halfdan R-fløjen kl. 06.30-07.45
1. årgang: Ole Lund-huset kl. 06.30-07.45
2. årgang: Ole Lund-huset kl. 06.30-07.30 - derefter går vi over i Cecil B-torvet
3. årgang: Ole Lund-huset kl. 06.30-07.30 - derefter går vi over i Cecil B-torvet

Der er morgenmad kl. 06.45-07.30.

Kl. 07.45 møder lærerne ind i klasserne for at skabe en rolig overgang til  
undervisningen. 

Åbningstider i SFO
Mandag-torsdag: 6.30-17.00

Fredag: 6.30-16.30

2. årgang   
Cecil B-torvet
Sonja Thinggaard Pedersen 
sotp@aarhus.dk 

3. årgang
Cecil B-torvet
Søren Ladegaard Jensen  
jlso@aarhus.dk

Årgange og pædagogiske ledere:



Stamkort og aftaler for dit barn
 
Når dit barn starter i SFO, skal du udfylde et stamkort med alle barnets person-
oplysninger. Det gør du i Tabulex - vores elektroniske komme/gå-system kun 
for SFO. 

Her kan du også skrive fritidsaktiviteter, hvornår dit barn skal gå hjem, telefon-
numre og andet. Det er vigtigt at opdatere oplysningerne, hvis der sker  
ændringer. Du kan få hjælp af personalet.

Dit barn skal registreres hver dag 

SFO har et registreringssystem, der hedder Tabulex, så vi kan se, hvem der er 
til stede i SFO.

• Møder dit barn inden kl. 7.45, skal barnet selv krydse sig ind i Tabulex. 
• Møder barnet efter kl. 7.45, skal barnet ikke krydse sig ind i Tabulex.
• Når undervisningen er slut, krydser klassepædagogen dit barn ind i Tabulex.
• HUSK: Dit barn skal hver dag sige farvel til en voksen og selv krydse sig ud, 

inden det går hjem fra SFO.

Sådan er SFO opdelt

SFO delt i fire årgange for at gøre det overskueligt og trygt for børnene: 

Halfdan R-fløjen: 0. årgang 
Ole Lund-huset: 1. årgang   
Cecil B-torvet: 2. årgang
Cecil B-torvet: 3. årgang

Årgangene arbejder efter de samme værdier, men det er årgangens børn og 
voksne, der sætter deres fælles præg på omgivelserne og indretter lokalerne. 
Vi lægger vægt på, at rummene kan bruges til både leg og læring.

Samarbejde mellem lærere og pædagoger

Hver klasse fra 0.-3. har tilknyttet en klassepædagog. På årgangene er der et 
tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger, der er organiseret i klasseteam 
og årgangsteam. De arbejder målrettet sammen med hinanden og med jer om 
børnenes udvikling, trivsel og læring.

Overgang fra undervisning til SFO-tid

Når skoledagen er ved at være slut, kommer klassepædagogen ind i klassen og 
fortæller om dagens muligheder i SFO og krydser børnene ind i Tabulex. Her er 
der også plads til et trivselstjek på børnene. Herefter begynder dagens plan-
lagte aktiviteter i SFO.



Aktiviteter i SFO 

Vores aktiviteter tilgodeser både det enkelte barn, grupper af børn og det store 
fællesskab. Vi giver børnene mulighed for at være med i mange forskellige 
kendte og nye aktiviteter. 

I SFO’en er der plads til både små og store armbevægelser, stille/mindre rum og 
inde/udeaktiviteter. Vi planlægger aktiviteter for én eller flere uger ad gangen 
på årgangen. De planlagte aktiviteter kan ses i ugeplanen i Aula. Børnene på 
årgangen kan også se ugeplanerne.

I SFO er der både ‘skal-aktiviteter’ og plads til barnets egne valg. Vi ønsker en 
god balance mellem fri leg, fantasi og voksenstyrede, læringsfokuserede  
aktiviteter. 

Vi arbejder på at imødekomme barnets behov for læring og social forståelse, 
egen udvikling, bevægelse, kreativitet, frisk luft, rummelighed og masser af 
sjov. I SFO møder alle børn nærvær, støtte og omsorg.

Når børnene skal til fritidsaktiviteter eller legeaftaler efter SFO

Vi har fokus på at gøre børnene selvstændige og prioriterer, at pædagogerne 
laver pædagogiske aktiviteter med børnene i SFO frem for at hjælpe med 
SFO-telefonen og sende børn til fritidsaktiviteter. Det er besluttet sammen 
med SFO-forældrerådet.

Vi beder derfor dig som forælder at tale med dit barn om:
• at huske at krydse sig ud på Tabulex, når han/hun forlader SFO. Hvis han/ 
 hun har glemt det, bedes du gøre det hjemmefra via Tablulex.
• at lave legeaftaler hjemmefra, så SFO-telefonen kun bruges i nødstil- 
 fælde.
• hvornår han/hun skal gå fra SFO til fritidsaktiviteter, så han/hun selv kan  
 tage (med)ansvar for at huske det. Skriv gerne på Tabulex, hvornår og   
 hvorhen dit barn skal, så pædagogerne kan hjælpe med at huske det.
• at rydde garderoben op dagligt, så gulvet kan gøres rent.

Pædagogerne hjælper ved at
• ringe med en klokke hver halve time, så børnene ved, hvad klokken er, og  
 hvornår de skal gå til aktiviteter.
• støtte børnene i at huske fritidsaktiviteter. Pædagogerne følger ikke   
 børnene til aktiviteter.



Vores samarbejde med dig som forælder

Du vil modtage information fra årgangene på Aula - f.eks. ugeplaner. Vi forventer, at 
du læser informationerne. For at udnytte ressourcerne bedst muligt er det vigtigt, 
at vi får tilbagemeldinger, når vi beder om det. Det drejer sig om feriepasning, ture, 
arrangementer m.m.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du undrer dig eller har spørgsmål.

Udover den årlige forældresamtale er den daglige snak med dig som forælder yderst 
værdifuld. Derfor opfordrer vi til, at du kommer ind og henter dit barn, så du også 
oplever dagligdagen i SFO og har mulighed for at tale med os.

Din mening er vigtig for os, så vi løbende kan forbedre vores SFO. Du kan også for-
vente, at vi henvender os til dig, hvis der er noget, vi undrer os over eller som bekym-
rer os omkring dit barn. 

Vi opfordrer alle til at overveje at være en del af SFO-forældrerådet for derigennem at 
blive klogere på SFO’en og være med til at udvikle den.

Mål og værdier 

I vores arbejde tager vi udgangspunkt i børne- og ungepolitikken i Aarhus Kom-
mune og vores lokale mål- og indholdsbeskrivelse for SFO, som er lavet i samar-
bejde mellem medarbejdere, SFO-forældreråd og skolebestyrelsen.

Vores mål er at skabe en tryg og udviklende hverdag for børnene, hvor alle 
oplever sig som del af fællesskabet. Vi arbejder med anerkendende pædagogik 
og tror på, at alle gør deres bedste ud fra de forudsætninger, de har. Vi arbejder 
på at tilrettelægge dagligdagen, så alle har mulighed for gode relationer, leg og 
læring.

Vi prioriterer samarbejdet mellem undervisning og SFO højt. Vi arbejder med 
faglig, personlig, social og kulturel dannelse og ud fra et læringssyn, der foku- 
serer på, at børn lærer forskelligt - alle steder og til alle tider. 

Vi ønsker os et tæt samarbejde med dig som forælder for at kunne lykkes bedst 
muligt med at understøtte trivsel, udvikling og læring for alle børn.

Indmeldelse/udmeldelse

Indskrivning til SFO sker digitalt, når du også indskriver dit barn i skolen. Ellers 
kan du kontakte Aarhus Kommunes pladsanvisning. Udmelding sker direkte via 
pladsanvisningen.



Kontakt SFO

Halfdan R-fløjen: 87 13 98 73
Ole Lund-huset: 87 13 98 74
Cecil B-torvet: 87 13 98 75


