
 

 

SFO 
Lærkereden 
Afd. Tistrup skole 

Kontakt 
 
SFO Lærkereden kan kontaktes på tlf.: 

 

 3052 8409 
 
SFO-leder, Michael Møller Andersen: 
 

 2936 5109 
 
Personalet kan altid kontaktes i åbningstiden.  
 

-Ta’ endelig fat i os hvis I har spørgsmål ☺ 

Legen 
 
En vigtig værdi i vores hus er, at børnene får tid og rum til at 
lege på kryds og tværs af alder og klassetrin. 
 
I legen lærer børnene egne og hinandens grænser at kende. 
De skal verbalt kunne aftale og forhandle med hinanden i og 
omkring legen. 
 
De har brug for at kunne aflæse andres ansigtsudtryk og 
handle rationelt på disse. Derfor har legen - både den frie og 
den voksenstyrede - høj prioritet hos os. 

Skolepapegøjer 
 
Vi har på Tistrup skole to skolepapegøjer, Trane & Bjarne, 
som kigger forbi førskolebørnene og laver et sjovt show for 
dem forud for deres start på skolen og i SFO Lærkereden. 
 
Skolepapegøjerne kommer også på besøg efter børnenes 
opstart i børnehaveklasse, hvor de optræder med deres pip- 
sjove trylleshow. 
 
Det er godt nok en trane, der er skolens logo-fugl, men traner 
kan desværre ikke dresseres i samme grad som papegøjer. 
Med skolepapegøjerne Trane & Bjarne bliver vi trods alt i den 
pippede afdeling… ☺ 
  

Tryghed og relationer 
 
Kammeratskab, respekt og omsorg for hinanden er værdi-
fuldt. Vi arbejder med, at børnene lærer at begå sig i et 
større fællesskab, hvor der er flere lege og kammerater at 
vælge imellem. 
 
Et tæt og godt samarbejde omkring jeres barn/børn er 
særdeles værdifuldt for os. I er derfor altid velkommen til 
at vende stort og småt med os. 

Idé-postkasse 
 
Vi prioriterer at have en aktivitetsplan med aktiviteter, der 
supplerer SFO’ens dagligdags aktiviteter.  
Børnene har mulighed for at byde ind med forslag og idéer 
til aktiviteter ved at lægge en seddel i vores Idé-postkasse, 
som hænger ved indgangen til SFO. På den måde inddrager 
vi børnenes aktiviteter og interesser i vores aktivitetsplan. 



Skiftetøj, garderobe og madpakke 
 
Vi træner børnene i at blive selvstændige. F.eks. øver vi 
dem i at vurdere, hvilken påklædning, der er nødvendig, 
hvis de skal være ude; alt efter årstid, hvor længe de skal 
være ude, og hvor de skal lege henne? 
Vi hjælper naturligvis gerne børnene på vej, hvis de har 
svært ved at vurdere, hvilken påklædning der kræves. 
 
Det er et forældreansvar, at der er skiftetøj i barnets  
garderobe - passende til årstiden. 
 
Vores erfaring siger os, at mange børn bliver sultne op ad 
dagen, så vi opfordrer til, at skolebørnene har lidt ekstra 
med i madpakken til om eftermiddagen. 
 

Legeaftaler 
 
Ved aftaler, hvor barnet skal med andre hjem at lege, skal 
personalet i SFO altid have besked. Opret derfor en aftale 
på Aula. 
 
VIGTIGT, at disse aftaler bliver koordineret hjemmefra, da 
vi ellers bruger ressourcer på at opklare 
’ikke-koordinerede’ aftaler. 

Åbningstider (gældende pr. 08.08.2022) 
 
06.15-08.00 samt fra skoletidsophør til kl. 16.45 (*) 
 
(*) Fredage dog til  kl. 16.00  

Moduler 
 
Der er forskellige moduler i SFO - alt efter jeres behov: 
 
Morgenmodul: kl. 06.15-08.00 (*) 
I ferieperioder dækker dette modul indtil skoledagens  
normale ophør. 
 
Eftermiddagsmodul: fra skoletidsophør til kl. 17.00 (fredage 
kl. 16.00). 
I ferieperioder er dette modul gældende fra skoledagens 
normale start, kl. 08.00 
 
Heldagsmodul: kl. 06.15-17.00 (fredage kl. 16.00). 
Ligeledes gældende i ferieperioder. 
 
(*) Vi tilbyder morgenmad til de børn, der ikke har spist 
hjemmefra. Vi har cornflakes og havregryn på menuen. 
Vi vil gerne opfordre til, at børnene ikke har morgenmad 
med hjemmefra. 

Lukkedage i SFO 
 
Uge 29+30 (dog mulighed for feriepasning med særskilt 
tilmelding og betaling). 
 
Dagen efter Kr. Himmelfartsdag. 
 
De tre dage op til påske. 
 
Mellem jul og nytår (inkl. d. 24/12+d. 1/1) 

Aula 
 
Den skriftlige kommunikation mellem SFO og hjemmet  
foregår via Aula. 
 
Vi bruger programmet til: 
 
-at tjekke om børnene er meldt fri eller har legeaftaler. 
 
-at kunne se, hvor børnene befinder sig i SFO. 
 
-at danne overblik over, hvornår børnene skal sendes hjem, 
til sport osv. 
 
-at se børnenes tilmeldinger i ferieperioder. 
 
-at finde kontaktoplysninger på jer (forældre), hvis vi har 
behov for at komme i kontakt med jer. 
 
 
Vi forventer, at I bruger programmet til: 
 
-at melde barnet syg. 
 
-at melde fri (også ved legegrupper og fødselsdage). 
 
-at lave aftaler som fx. ”selvbestemmer”, sendes til fritids-
aktivitet eller legeaftale på den pågældende dag. 
 
-at give tilladelse (foto, kørsel og om barnet selv må give 
besked til SFO om sendetid, aftaler o.lign. 
 
-at tilmelde/framelde i ferieperioder. 

Hvad rummer vores SFO 
 
I SFO’en har vi et KREA-rum, hvor der er plads og mulighed 
for alverdens kreative udfoldelser. Vi har også et PLAY-rum, 
hvor man kan spille Nintendo Switch, bygge med Lego på 
vores store Lego-bord, lege i dukkekrog osv. Desuden et 
fællesrum/køkken hvor der er mulighed for at tegne, spille 
brætspil m.m.  
Vi har en dejlig legeplads med gode muligheder for alsidig 
udfoldelse. Svømning er på programmet som en ugentlig 
aktivitet, der går på skift mellem årgangene.  


