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VINDING SFO 

                                  

 

Adresse:  Vindingvej 54, 7100 Vejle    

Tlf. Vinding skole:   75 85 80 33  

Tlf. Vinding SFO: 75 85 72 54 

E-mail:   pigra@vejle.dk 

 

Personale i SFO 
Personalegruppen i skoleåret 2019/2020: 

  

Leder:  Pia Lykke Graakjær 

Pædagog:  Morten Amstrup  0. årgang 

Pædagog:  Anne Taaning    0. årgang 

Pædagog:  Jytte Duvald   1. årgang 

Pædagog:  Anita Iversen    2. årgang 

Pædagog:  Lene B. Pedersen  3. årgang 

Pædagog:  Anna Bakholm Toftdahl-Olesen  4. årgang   

Pædagog:  Mette Lærkeholt  5.og 6.årgang 

Studerende:  (ny hver ½ år)   6. og 7. årgang 

Pædagog:   Jesper Frost    8. årgang 

Pædagog:  Tom Athawes   Modtager-klasse 

Pædagog-medhjælper: Rasmus Lindholm   SFO 

Pædagog:  Gerda Jensen   (pt. ikke fastlagt) 
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Åbne– og lukketider 
SFO er åben hver dag fra 6.30-8.00 og fra 13.15 -17.00 (mandag, tirsdag og fredag) og 14.00-17.00 (onsdag og 

torsdag). På skolefridage er SFO åben fra 6.30-17.00. 

Træffetid (som udgangspunkt): Alle medarbejdere fra kl.14.00 - lederen fra kl. 7.30 -13.00 

  

Pædagoger i børnehaveklasserne 
Pædagogerne, der er tilknyttet 0.årgang bliver: 

Morten Amstrup og Anne Taaning— det er de primære kontaktpersoner omkring jeres barn og dermed også dem, I 

først og fremmest kan henvende jer til, hvis I har spørgsmål til jeres barns skole- og SFO-hverdag. Alle andre 

pædagoger står selvfølgelig også til rådighed, hvis der er noget, I er i tvivl om eller har brug for hjælp til.  Anne vil 

være fraværende fra midt august og en periode frem af private årsager. I hendes fravær vil der være en anden 

voksen tilknyttet 0. årgang. 

 Starten i SFO for nye O. klasse børn 

Der er stor forskel på at gå i børnehave og i SFO, og der er stor forskel på SFO på skoledage og skolefridage. 

Herunder omhandler SFO på skoledage. 

 For at I forældre kan se, hvem der er pædagog/medhjælper, vil vi i den første tid have et navneskilt på.  

For at give jeres barn så blid en overgang som muligt, vil der som udgangspunkt hver dag være én af ovenstående 

pædagoger i området omkring klasselokalet (Uglebo) for at skabe tryghed og genkendelighed. 

Desuden vil pædagogerne i løbet af den første tid vise, hvor man frit må opholde sig - ude og inde - og fortælle 

børnene om regler for oprydning og almen hensigtsmæssig adfærd, så SFO er et rart sted at være. 

De vil også vise jeres børn rundt på skolens inde- og udearealer – samt fortælle dem om de SFO-aktiviteter, hvor der 

altid er voksne tilknyttede, eks: Træværkstedet, gymnastiksalen, idrætshallen, teatersalen, skolekøkkenet, banen, 

mopælappen (skolens/SFO’ens naturområde). 

Når børnene er trygge ved omgivelserne, kan de med tiden deltage i SFO’ens forskellige aktiviteter på lige fod med 

de øvrige SFO-børn. 
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Hvad er SFO? 

                                                

Skolefritidsordningen henvender sig til børnene i børnehaveklasse, 1., 2. og 3. klasse.  

 SFO er et pædagogisk tilbud, hvor vi har som mål, at: 

 tilbyde børnene et så varieret fritidstilbud som muligt. 

 børnene inden for givne rammer får mulighed for at fordybe sig i en selvvalgt leg eller aktivitet.  

 der sættes fokus på det enkelte barns selvværd, motivation og trivsel. 

 hjælpe børnene med at opbygge nære venskaber. 

 lægge vægt på tryghed for det enkelte barn, fællesskab og kvalitet i socialt samvær voksne og børn imellem. 

Heri ligger også at kunne tage ansvar for sig selv og andre, og dermed også at stå til ansvar for egne 

handlinger. 

 lægge vægt på at skabe størst mulig helhed og sammenhæng i børnenes liv. Her er lærere og forældre 

vigtige samarbejdspartnere (se endvidere ”Mål- og indholdsplaner” på www.vindingskole.dk). 

  

Forældrebetaling 
Moduler og pris fremgår af Vejle kommunens hjemmeside. Ved indmeldelse i SFO vil der komme en opkrævning i E-

boks/netbank. Der er betaling i 11 mdr (juli er betalingsfri). 

Hvis man ønsker at ændre et modul med ”mere tid” eller foretage en ny indmeldelse, kan ændringen ske på en 

vilkårlig dato. Hvis man ønsker at ændre et modul ”ned i tid” eller melde sit barn ud, er der en måneds varsel med 

virkning fra den 1. eller 16. i måneden. Morgenmodul og to-dagsmodul kræver ekstra betaling på skolefridage. Børn 

med eftermiddagsmoduler kan først bruge SFO fra kl. 07.50 på skolefridage. Der ydes søskenderabat efter gældende 

regler i kommunen (www.vejle.dk). 

SFO-ferieplan for skoleåret 2019-2020 

Uge 31 mandag-fredag Åben for nuværende 0-3 årgang 

Uge 31 torsdag-fredag Åben for kommende 0-3 årgang 

Uge 32 Åben  
Uge 42 Åben  

21.12.19-02.01.20 (juleferie) Lukket 
Uge 7 (vinterferie) Åben 

06.04.20-08.04.20 (påske) Åben 
22.05.20 (dagen efter kristi 
himmelfartsdag 

Lukket 

05.06.20 (grundlovsdag) Lukket 

Uge 27 Åben  

Uge 28, 29 og 30 (sommerferie) Lukket 
Uge 31 mandag-fredag Åben for nuværende 0-3 årgang 

Alle dage inklusive 

 

 

 

http://www.vindingskole.dk/
http://www.vejle.dk/
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Lokaler/aktiviteter 
I SFO er der mange muligheder, fordi vi må bruge alle skolens faciliteter, når de er ledige. Dette forsøger vi at 

udnytte bedst muligt, da det jo betyder, at vi kan tilbyde mange forskellige aktiviteter.  

Følgende lokaler kan vi benytte: 

Vindinghallen, gymnastiksal, teatersal, musikrum, sløjd, skolekøkken,”Uglebo” - alt sammen foruden vore egne 

lokaler med diverse kreative sysler, legekrog, fodboldspil, computer, ipads og meget mere. 

Udendørs har vi legepladser med diverse køretøjer, legesager og bålpladser på ”mopædlappen” og legeplads. 

Der er altså masser af muligheder for at lege, bygge huler osv, men samtidig muligheder for beskæftigelse med 

teater, musik, ”Rollespil”, diverse sportsgrene, papirklip, tegning/maling, syning, træarbejde osv. 

Alle de nævnte ting foregår selvfølgelig ikke hver dag, men de fleste er mulige hver uge.  

Udover de mere faste ting tilbyder vi også børnene forskellige arrangementer, svømning, temadage/-uger, samt 

MGP/talentshow, som er en fast årlig begivenhed med børnene som aktører.  

Det store areal og de mange muligheder betyder, at enhver medarbejder ikke har mulighed for at vide nøjagtig, hvor 

et bestemt barn er. Pædagogerne vil derfor guide jer til, hvor barnet kan være. 

 

 Aktiviteter 
Hvilke aktiviteter og muligheder, børnene har den enkelte dag, fremgår af en tv-skærm på ”torvet”. På skærmen kan 

det også ses, hvilke voksne, der har aktiviteten. 

                                                                    

Da alle børn ikke kan læse, vil der være et symbol på aktiviteten og et foto af den/de voksne, som har aktiviteten. 

Børnene lærer forholdsvis hurtigt at afkode og bruge aktivitetsplanen, men i begyndelsen vil klassepædagogen 

gennemgå dagens muligheder med børnene. Basisområderne er klasserne og fællesrummene og de tre legepladser – 

her kan børnene frit være. 

Ved aktiviteter, der kræver en tilknyttet voksen og som evt. skal foregå et andet sted på skolen/SFO’en, samles 

børnene på ”torvet” og følges med den aktivitetsansvarlige voksen. 

Der er på ”torvet” 4 touch-skærme, hvor børnene skal ”tjekke ind”, når de kommer. Her skal de også markere, hvor 

de er, når de har fundet ud af, hvad de vil den pågældende dag. Når du som forældre skal finde dit barn ved 

afhenting, er det en god idé at starte ved skærmene.  
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Morgen- og eftermiddagsmad 
 

De børn, der passes om morgenen har mulighed for at få morgenmad fra kl. 6.30 – kl. 7.30. 

Onsdag og torsdag kl.13.30 får børnene på 0. årgang frugt inde i klassen, inden de går i gang med dagens aktiviteter i 

SFO´en.  1-3 klasse får frugt kl. 13.15.  Måltidet består oftest af forskellig frugt. Hver familie må vurdere løbende, om 

deres barn har behov for mere, end vi tilbyder – og således selv medbringe det. 

Mandag, tirsdag og fredag serveres der frugt eller et lettere måltid i SFO´ens cafe. 

  

                                             

Praktiske oplysninger 

Syg/fri: 

I tilfælde af sygdom, fridage eller ferie skal dette venligst indtastes i tabulex under det enkelte barn.  

Garderober: 

Vi anbefaler, at børnene har ”arbejdstøj” på og skifte /regntøj med - afhængig af årstiden, samt eventuelt indesko. Af 

hensyn til rengøring bedes man dog tømme rummet hver fredag (kasse skal blive). 

Legeaftaler: 

Hvis børnene skal lege hos hinanden, vil vi gerne have, at det er aftalt hjemmefra, da det kan blive meget 

tidskrævende, hvis 210 børn skal have mulighed for at ringe. 

Farvel:  

Når børnene skal hjem, er det en fast regel, at man siger farvel til en pædagog på 

”Torvet” og ”trykker sig ud” på skærmen, så vi ved (tilnærmelsesvist), hvem der er gået.  

De ansvarlige voksne på torvet har de bedste forudsætninger for vide, hvem der er til 

stede eller gået hjem, men det er ikke muligt at føre en 100%-kontrol. Så tal venligst med 

jeres barn om vigtigheden af disse ovenstående retningslinjer! 

 

  

Forældresamarbejde 
Skulle der hen af vejen opstå udfordringer eller spørgsmål, hører vi meget gerne fra jer. 

Vi vil nemlig gerne have så godt et samarbejde med jer som muligt kendetegnet ved åbenhed og dialog! 

I juni måned afholdes der infomøde for kommende forældre og børn til 0. årgang, hvor børnene er sammen med 

deres kommende 0.klasse pædagoger og børnehaveklasseledere, imens forældrene deltager i infomødet. 

Mandag den 5. august fra kl. 10.00-11.00 inviteres SFO forældre til info-møde om SFO´en. Børnene har mulighed for 

at lege og være i SFO´en, imens mødet afholdes. 
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Dagligdag i SFO 
 

06.30  SFO´en åbner. 

06.30-07.30  Der serveres morgenmad på torvet. 

06.30-07.50  Børnene har mulighed for at være på torvet i Uglebo, hemsen eller i   

 diskorummet. 

13.15-16.00  Børnene melder sig ind på aktiviteter via tabulex skærmen. Kl. 16.00 lukker   

 aktiviteterne ned. Tirsdag og torsdag starter aktiviteterne op kl. 14.00 når skoledagen slutter. 

16.00-17.00  Leg på torvet, i Uglebo og på legepladsen.  

 Flere voksne har praktiske gøremål mellem kl. 16.00-16.30, men det tilstræbes,   

 at der altid er mindst en ”nærværende” voksen sammen med de resterende børn til  

 spil og hyggesnak. 

17.00  SFO´en lukker. 

 


