
 

 

 

Så er vi i gang med april og for nogen en ny start, hvor der er blevet planlagt nogle 

aktiviteter således at vi kan få gang i den bedste SFO. 

 

Personale: 

Da det nu er en ny start på VNI´s SFO vil vi lige gøre opmærksomme på hvilke voksne I, 

som børn og voksne, kan møde på SFO i dagligdagen: 

Mona – uddannet pædagog 

Andreas – uddannet pædagog 

Trine – uddannet pædagog 

Sanne – fast vikar indtil 1/9 

Nicklas – fast vikar 

 

TELEFON: 

Vi har stadigvæk samme telefonnummer 24 46 47 33 eller 29 34 34 32 #4 

Vi kan træffes mellem kl.: 6.30-8.00 og kl.12-17 

 

IND- og UDKRYDSNING: 

Da vi krydser børnene ind og ud, har vi talt med børnene om vigtigheden i at de kommer 

og siger HEJ og FARVEL. 

Vi krydser børn ind og ud af mange grunde f.eks. hvor mange er vi (hvis der sker noget), 

eftermiddagsmad, samt det giver mulighed for at se hvert enkelt barn hver dag. 

Så når I henter jeres, så husk dem lige på at de stadig skal sige HEJ og FARVEL til en 

voksen. 

MOBILER I SFO: 

Der er nu indkøbt nye mobilkasser til SFO´en, således at vi nu kan efterleve skolens 

mobilpolitik. Mobilpolitikken kan findes på skolens hjemmeside. 

GARDEROBERNE: 

Vi opfordre forældrene til at tømme garderoberne hver fredag således at vores 

rengøringskone har mulighed for at gøre dem rene. 



Skulle dit barn være ”bus-barn”, så kom endelig forbi ind imellem og tjek op på de ting, der 

ligger, således at garderoben bliver opdateret. 

 

OPLYSNINGSSEDLER: 

Der vil blive lavet nye oplysningssedler til hvert barn i SFO´en, som skal returneres til en 

voksen i SFO´en. Sedlen vil kunne fås i papirform i SFO´en eller fås og udfyldes pr. mail 

og sendes retur til sfoleder@vestermosefriskole.dk. 

Denne vil indeholde stamoplysninger samt faste aftaler, således at alle voksne kan have 

samme viden omkring børnene i SFO´en. 

 

AKTIVITETER I APRIL: 

Nogle aktiviteter vil være med tilmelding og andre ganske frivillige. 

Til de aktiviteter, der kræver tilmelding vil man kunne tilmelde sig hos en voksen på 

SFO´en. Tilmeldingen vil være bindende, så husk at tjekke kalenderen inden I hjælper 

jeres børn med at skrive dem på listen. 

 

7. april BÅL- dag 

9. april Der bliver lavet knyttebrædder til SFO´en 

10.april Idrætsaktivitet  

15.april Pige- klub (20 pladser tilmelding til MONA) 

17.april Idrætsaktivitet 

21. april Aktivitet m. Andreas 

23. april Drengeklub (20 pladser tilmelding til Andreas) 

28. april Fødselsdagsmøde for alle dem der har fødselsdag i MAJ-måned 

30. april Filmdag 

 

DATOER I SKAL VÆRE OPMÆRKSOMME PÅ: 

Vi gør opmærksomme på at SFO´en har lukket d. 1. og 15. maj 

Vi husker jer også på, at SFO´en holder lukket i uge 29 og uge 30 – sedler ift. 

sommerferien (uge 27+28+31+32) vil hænge i SFO´en, således at vi kan starte med at 

planlægge sommerferien ift. ressourcer. 
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