
 

SFO’ens værdigrundlag 
 
Ambition 
Ans Skoles fritidstilbud har som am-
bition at skabe et mangesidet aktivi-
tetstilbud, der tager højde for og 
imødekommer børnenes egen leg og 
initiativer. Ambitionen er, at børnene 
oplever, at vi vil dem, og at vi som 
professionelle støtter børnene i deres 
sociale og personlige udvikling.  
Fritidstilbuddet skal være et rart sted 
at være, hvor dagen byder på gode 
oplevelser. Et frirum med forskellige 
frivillige aktiviteter, og hvor fri leg og 
gode relationer vægtes højt. 
 
Nærvær 
I Ans Skoles fritidsdel tilstræber pæ-
dagogerne at skabe lommer af nær-
vær i børnenes hverdag. Der opstår 
nærvær, når en pædagog fordyber 
sig og er lyttende i samværet med 
børnene. Men også når børnene op-
søger hinanden på egen hånd, ska-
ber de nærværende relationer. 
 
Sammenhold 
I Ans Skoles fritidsdel vægter vi det 
sociale sammenhold højt. Det sociale 
aspekt i fritidsdelen er en vigtig del 
af det at være dannet og er afgøren-
de for børnenes lyst og trivsel i fri-
tidsdelen. 
Der skal være plads til, at børnene 
kan have fri i deres fritid. De skal ha-
ve rum og tid til at fordybe sig i leg 
og til at modnes i deres sociale fæl-
lesskaber. 
Vi ønsker, at børnene får en oplevel-
se af sammenhold og føler sig betyd-
ningsfulde i huset. Vi vil understøtte 
relationer både på tværs af årgange, 
i store og små grupper samt i aktivi-
teter og ture ud af huset. 
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Caféordning 
 

I SFO’en er der en frivillig café-

ordning, hvis man har eftermiddags– 

eller heldagsplads.  Der bliver serve-

ret cafémad kl. 14.00. Det kan være 

bålmad, knækbrød med pålæg, rug-

brød med pålæg, frugt m.m.  

Ordningen koster 50,00 kr./md. og 

betalingen foregår via MobilePay, nr. 

259760. 

 

 



 

Dagligdagen i SFO’en 
 
SFO’en er funktionsopdelt. Vi har 
flere forskellige rum, hvor børnene 
har mulighed for at spille musik, 
optræde, lege med Lego, være 
kreative, lege med dukker, puderum 
samt læserum.  

I Venskabsklubben (kun for 2. og 3. 
årgang) er der puderum, Wii-rum, 
computerrum samt et fællesrum.  
 
På SFO’ens store udeareal kan 
børnene boltre sig på moon car- og 
tarzanbanen, hænge ud i gynger og 
hængekøjer, lege gemmeleg i vores 
mange træer og buske, hygge sig i 
bålhytten, lege med kaniner eller 
være kreative i ude-værkstedet. 

Hver årgang har sin egen garderobe 
med toilet og udgang til legepladsen. 

Skal børnene med bus hjem, sender 
vi dem kl. 14.30 og 15.15. Andre 
sendetider er: kl. 14.15, 15.15, 
15.45, 16.15 og kl. 16.45 (fredage 
kl. 15.45). 

Vi bruger Aula som kommunikation 
mellem hjem og SFO. I ”komme/
gå”-modulet har I mulighed for at 
skrive, hvornår og af hvem barnet 
bliver hentet, melde ferie/fri samt 
sygdom. 

 

Særlige aktiviteter i løbet 
af året 

 

Fastelavn 

Udeværksted 

Svømning 

Gys og Gru  

Luciaoptog 

Gøglermarked 

Juleafslutning 

Drive in bio 

Disko på Toppen (3. årg.) 

Sommerfest 

Håndboldturnering 

Hockeyturnering 

 

 

 

 

 

 

Åbningstider og moduler 

 

Morgenplads 

Giver mulighed for at komme i 

SFO’en fra kl. 6.15 -7.45. Der 

serveres morgenmad kl. 6.30.  

Prisen for morgenplads er 630 kr. 

 

Eftermiddagsplads 

Giver mulighed for at komme i 

SFO’en alle eftermiddage fra 

skoleslut til kl. 16.45, dog fredage til 

kl. 15.45.  

Prisen for eftermiddagsplads er 1570 

kr.  

 

Heldagsplads 

Morgen– og eftermiddagsplads i 

SFO’en.  

Prisen er 1885 kr.  

 

Indmeldelse, priser m.m. 

www.borger.dk 

 

SFO’en i skolernes ferier 

SFO’en holder lukket i ugerne 28, 29 

og 30, men der tilbydes fælles 

feriepasning i en anden institution, 

se www.borger.dk. 

SFO’en er åben i ugerne 27, 31, 32 

samt i efterårs– og vinterferien. 

http://www.borger.dk

