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Kære forældre 

Velkommen til Trane Skole og 

Børneby´s SFO, Tistrup afdeling: 

”Lærkereden” 

 

 Vores hensigt med denne folder er at give en kort beskrivelse af 

Lærkereden. Hvordan huset fungerer i det daglige og andre 

praktiske oplysninger.   

I er selvfølgelig altid velkomne til at henvende jer, hvis I er i tvivl 

om noget. 

 Venlig hilsen personalet i Lærkereden 
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Lidt historie 

I de sidste år har antallet af børn efter sommerferien været 

omkring 75. 

I 2014 har vi lavet en udvidet aftale om overgangsordning mellem 

børnehave og SFO/ skole. Hvor personale fra alle steder arbejder 

sammen omkring overgangen. Børnene er en del i SFO og møder 

personalet heroppe, hvor vi indgår i aktiviteterne med 

førskolebørnene. Denne løsning giver børnene en ekstra tryghed, 

og som et ekstra plus styrker det også vores samarbejde 

institutionerne imellem. 

 

Starten i Lærkereden 

De fleste børn klarer skiftet fra børnehave til skole og 

skolefritidsordning uden problemer. Andre er i starten lidt 

beklemte ved alt det nye.  

 

 

 

 

Fra morgen til aften 

Morgenstunden i SFO er stille 

og hyggelig. Vi spiller spil, læser 
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bøger, spiser morgenmad og hygger ved computeren. Mange 

forældre bruger også morgenstunden til at give os besked om, 

hvornår barnet har fri, skal med en kammerat hjem eller 

lignende. Der er mulighed for, at de børn som ikke har spist 

hjemmefra, kan spise morgenmad i Lærkereden. Vi har cornflakes 

og havregryn og mælk i køleskabet til morgenmaden. Vi ser helst, 

at børnene ikke har morgenmad med hjemmefra. 

Mad 

Lærkereden tilbyder ikke børnene mad til daglig. Hvis man har 

brug for en ekstra eftermiddagsmad, så må børnene gerne bruge 

vores køleskab til opbevaring. 

Vi vil gerne i samarbejde med jer, minde børnene om, at de skal 

spise deres evt. ekstra mad efter skoletid. Erfaringen siger os, at 

mange børn bliver sultne op ad dagen, så vi vil godt opfordre til, 

at skolebørnene har et ekstra stykke brød til om eftermiddagen. 

Der kan købes ekstra mad til eftermiddagen gennem kantinen. 

Tilmelding og betaling sker til Helle i kantinen, via net bank, 

mobilepay eller swipp.  

 

Indesko/skiftesko 

Alle børn har deres egen garderobe, hvor de kan have deres tøj 

og tasker. Her er der også plads til en pose med skiftetøj og 

indesko. Vi laver rigtig mange sjove ting, som kan slide på tøjet og 
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gøre det rigtig beskidt! Derfor er det en meget god ide med tøj, 

der godt må blive både snavset og beskidt. Regntøj, støvler og 

eventuelt ekstra tøj, er godt at have i garderoben. SFO er støvle- 

og skofrit område, så vi vil gerne have, at børnene har indesko 

med. 
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Aktiviteter 

Vi lægger vægt på, at vi har børnene i deres fritid, og derfor giver 

vi børnene mulighed for at lege, slappe af og holde fri. De vil 

gerne være sammen med deres kammerater og opbygge 

venskaber, hvilket vi sætter meget højt.  

Vi voksne tilbyder aktiviteter, der oftest tager afsæt i børnenes 

egne ønsker og interesser. Det er kun fantasien, der sætter 

grænser for tilbuddene. Vi voksne har tid, når der er brug for en 

snak eller en hjælpende hånd. 
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Dagligdagen er præget af mange aktiviteter lige fra at tage i 

svømmehallen og lege i hallen 1 gang om ugen, til at spille 

forskellige boldspil udenfor og kreative oplevelser i værkstederne 

m.m. Ingen af disse aktiviteter er tvungne, men er derimod ting 

man melder sig til, hvis man har lyst til det. 

Vi har et tæt samarbejde med skolen og pædagogerne fra SFO 

arbejder også i helhedsskolen, det er med til at skabe en god 

sammenhæng i hverdagen for børnene. 

Lærkereden benytter skolens faglokaler såsom skolekøkken, EDB, 

scenen, musik osv. 

Børnene må gerne selv have legetøj med, men det er en rigtig 

god ide at have navn på og det er på eget ansvar.  

 

 

Vi har vores eget bålsted, som vi 

bruger meget. Men vi bruger også 

multiarealets bålhus. På 

multiarealet er der mulighed for 

at spille diverse boldspil som 

fodbold, hockey, basket. Vi bruger 

storgyngen, fyrkatten, 

klogetrappen og mooncar banerne rundt om bygningerne meget.  
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Så har vi jo også vores hoppepude, der er meget populær hos 

børnene. 

For 2. & 3. Klasserne har vi hver uge en projektdag, hvor vi 

tilgodeser deres ønsker og behov. Børnene er selv med til at 

beslutte, hvad der skal ske disse dage.  

Inden sommerferien har vi en overnatning for 2. og 3. klasserne. 

 

Ferierne. 

Skoleferierne ser helt anderledes ud og dagene er præget af, at 

børnene er i SFO hele dagen.   
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I Sommerferien har vi forskellige emneuger, hvor vi leger med 

temaer som f.eks. vikinger, indianere, natur, bevægelse osv. 

 

Værdigrundlag 

Vi vil være med til at udvikle 

børnenes intellektuelle, 

musiske, praktiske, personlige 

og sociale kompetencer. Vi vil 

også, at alle børnene får 

mulighed for at lære at leve 

livet, så de bløde værdier fylder meget hos os!  

 

 Vi vil give børnene tryghed og omsorg, sociale spilleregler og 

mulighed for lege.  

   

Børnene skal være en del af det store fællesskab, men også 

mange små fællesskaber.   

Alle børn skal have mindst en god ven.   

Hvert enkelt barn er unikt, og forskelligheder er en styrke.  

 Børnene skal lære, at alene kan man meget og sammen kan vi 

rigtig meget.    
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Vi skal alle føle ansvar og ejerskab i forhold til vores hus, og hvad 

der foregår der. Det opnår vi bedst ved at inddrage børn, 

forældre og personale, derved gives medbestemmelse og 

medansvar.  

   

Vi taler ordentligt til hinanden, og voksne skal undgå at skælde 

ud. De voksne skal være tydelige, respektfulde og 

værdisættende. Børnene skal vide, at de voksne griber ind, hvis 

det er nødvendigt.   

Børnene skal mødes af anerkendende og nærværende voksne. 

Det giver tryghed og er grobund for udvikling.   

Vi skal tilbyde en bred vifte af aktiviteter, der pirrer 

nysgerrigheden og udfordrer.   

Vi skal sørge for, at alle børn bevæger sig og har det godt med 

deres krop.  

 

 

Forældre-samarbejde 

Vi prioriterer et godt og åbent samarbejde med forældrene højt. 

Især i starten er det vigtigt, at forældre og personale orienterer 

hinanden om, hvorledes det 

går i Lærkereden. 
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Vi holder kaffedage, hvor kaffen er klar fra skoletidens afslutning 

til lukketid. 

Vi kommunikerer via Tabulex om aktiviteter, ferieforespørgsel 

mm. 

 

Fællesbestyrelsen: 

Fællesbestyrelsen består af forældrevalgte, elever og 

personalevalgte repræsentanter. Bestyrelsen fastlægger 

principielle retningslinjer for skolen, ligesom den behandler, og 

skal udtale sig om mange konkrete emner, herunder SFO. 

 

Lukkeperioder 

I Varde Kommune er det blevet besluttet, at der er lukkeperioder 

i SFO’ erne: Der skal være 8 lukkedage (heraf dagene mellem jul 

og nytår) og 2 ugers lukket i skolernes sommerferie. Som det ser 

ud lige nu, så vil der være lukket mellem jul og nytår, samt de 3 

dage før påske og dagen efter Kristi Himmelfartsdag. 

 I sommerferien vil der være lukket 2 uger i industriferien, der er i 

disse uger nødpasning i Oksbøl. Typisk uge 29 & 30. 

 

Åbningstider 

Vores åbningstid er pt. mandag-torsdag fra kl. 6.15-17.00 og 

fredag fra kl. 6.15-16.00 
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Moduler 

Der er 3 moduler i Lærkereden:  

Morgenmodul   kr. 1029,00 

Eftermiddagsmodul  kr. 1.350,00  

Heldagsmodul   kr. 1690,00      

(Nødpasning pr.dag        kr. 150,00)  

Priserne er gældende fra 1.januar 2020. Der betales i 11 måneder 

idet juli måned er betalingsfri. 

 

At give besked 

Vi er altid opmærksomme på, om jeres barn kommer i 

Lærkereden umiddelbart efter skoletid, ellers kontakter vi jer 

straks. Husk derfor at give besked, hvis barnet ikke kommer, som 

f.eks., hvis der er fødselsdag i klassen, jeres barn er sygt eller 

leger med en anden. Skriv det ind i Tabulex.  

 

Husk at informere os, hvis I skifter adresse eller får nye 

telefonnumre. Ret det også i Aula. 

Jeres barn kan selvfølgelig ikke være i Lærkereden, hvis det er 

sygt. Hvis der er specielle forhold omkring et barns heldbred 

bedes I give os besked (medicin, allergi, lus m.m.) 
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Når jeres barn skal hjem 

Vi vil gerne sendes jeres børn hjem eller til fritidsaktiviteter på 

givne tidspunkter, men kun efter aftale med jer. 

I Lærkereden har vi en fast person, der sender hjem og som man 

siger farvel til. Det er vigtig at sige farvel, når man bliver hentet. 

Hvem det er, der sender hjem, kan ses på opslagstavlen. 

 

 

Og så til sidst 

Vi håber, at denne pjece har kunnet afhjælpe nogle af de 

spørgsmål, I måtte have. Hvis I har yderligere spørgsmål, så er I 

selvfølgelig velkomne til at henvende Jer. 

 

Med venlig hilsen 

Personalet i Lærkereden 

Lærkereden mobil Tlf. 30 52 84 09 

Lærkereden mail   Mail heso@varde.dk 

Helle Sørensen privat Tlf. 28 15 75 29 

Tistrup Skole  Tlf. 79 94 84 10 

Trane Skole og Børneby 

www.traneskoleogbørneby.dk  


