
 

BAVNEHØJÊSKOLE,ÊKOLTVEJÊ17,Ê8361ÊHASSELAGERÊ*Ê87Ê13Ê61Ê60Ê*Êbhs@mbu.aarhus.dkÊ*Êbavnehoejskole.aarhus.dk 

 
 
 
 
 
 
 

 
VELKOMMEN TIL SFO 

2023-2024 
 



VELKOMMEN TIL BAVNEHØJ SKOLES SFO 

SFO står for ”skolefritidsordning”, og derfor er det primære fokus på timerne   
efter endt undervisning.  
 
På Bavnehøj Skole er SFO dog en væsentlig del af skolens samlede opgave, da  
der gennem årene er opbygget et bredt samarbejde mellem undervisning og SFO. 
Dette samarbejde er i forlængelse af skolereformen blevet endnu mere omfat-
tende omkring barnets udvikling og trivsel hele skoledagen igennem. 
 
I SFO’en arbejder vi målrettet og struktureret med at skabe en indholdsrig,  
afvekslende og udviklende hverdag for alle SFO’ens børn.  
 
Vi tilstræber at bevæge os mellem fokus på den frie leg og strukturerede  
udviklende aktiviteter for alle børn.  
 
Vi lægger vægt på at inddrage alle skolens områder ift. at skabe udvikling for  
alle børn.  
 
Hvis dit barn skal starte i 0. klasse, sker indmelding til SFO samtidig med indskriv-
ning til skole.  
 
Hvis dit barn skal i 1.-3. klasse, sker tilmelding via NemID på Den digitale Plads-
anvisning på www.borger.dk  
 
—————————————————————————————————————————————————— 
 
SFO’ens åbningstid:  
Mandag til torsdag kl. 06.30-17.00 og fredag kl. 06.30-16.30. 
 
SFO’ens telefoner: 
0.-1. basen 29 20 82 84 
2.-3. basen 29 20 82 17 



FORVENTNINGER 

SOM FORÆLDRE KAN I FORVENTE: 

  

· er loyale ift. skolen og medarbejderne 

· er loyale ift. skolens regler og værdier samt hjælper jeres 
børn til at efterleve dem 

· bakker op om SFO-arrangementer 

· holder jer orienteret via Aula og Tabulex 

 

· at der er en klassepædagog i alle 0.-1. klasser 

· at vi laver en alsidig SFO for alle børn 

· at vi tilbyder et varieret aktivitetskatalog 

· et imødekommende personale 

· et engageret SFO-forældreråd 

VI FORVENTER, AT I SOM FORÆLDRE: 



HVERDAGEN I SFO 
På Bavnehøj Skole lægger vi vægt på et tæt samarbejde mellem lærere og  
pædagoger, og pædagogerne er med i dele af undervisningen i 0.-3. klasse.  
Målet med det tætte samarbejde er at skabe helhed i barnets hverdag både i  
undervisning og fritid. Vi arbejder kontinuerligt med at udvikle den samlede  
skoledag, således at alle børn oplever, at Bavnehøj Skole er et godt og  
trygt sted at være.  
 
For at skabe de bedste udviklingsmuligheder og den bedste trivsel for børnene 
har vi valgt at organisere SFO-eftermiddagen således, at der over nogle uger er 
en række varierede aktiviteter, som børnene kan vælge imellem. Vi kalder det 
”SFO-kataloget”. Vi dækker en række mål omhandlende barnets sproglige og    
sociale udvikling, det musisk kreative, det sundhedsmæssige og bevægelses-
orienterede samt udeliv.  
I hverdagen foregår værkstedsaktiviteterne i fag– og klasselokaler samt ude-
områder.  
 
Ud over dette har vi flere traditioner såsom Halloween-fest, julefest, fastelavn,  
X-factor og sommerfest. Vi orienterer løbende om disse traditioner.  
 
Der er base for 0.-1. årgang i 0.A’s lokale, og der er base for 2.-3. årgang i  
SFO-lokalet ved legepladsen. 
  
Lokalerne, der er åbne, findes i Tabulex, hvor man kan se dagens aktiviteter, 
samt hvilken aktivitet ens barn deltager i.   



FYSISKE RAMMER 
I hverdagen benytter SFO’en indskolingsområdet, udendørsarealerne og hallen til 
aktiviteter. Vi benytter ligeledes skolens faglokaler efter behov, og vi arbejder på 
at skabe den mest inspirerende og udviklende hverdag for børnene.  
 
Udendørs råder SFO’en over store arealer til leg og boldspil. Legepladsen rummer  
bl.a. klatrestativ/Tarzanbane, mooncar-bane og bålhytte.  
 
Det er på mange måder anderledes at gå i SFO end i børnehave. Der er ikke noget 
hegn om legepladsen, og børnene bliver derfor trænet i, hvor man må lege, når 
de  starter i SFO.  
 
Børnene har, ligesom i børnehaven, en garderobe, hvor der skal være tøj efter 
vejret og årstiden samt skiftetøj. Barnet skal selv lære at holde orden i garde-
roben, der er i kælderen ved 0. klasserne.  
 

 

 

 



OPSTART I SFO 
 

I uge 31/32 bliver der lavet en ugeplan, som I modtager i et brev i sommerferien,     
såfremt jeres barn starter i SFO på det tidspunkt. Heri vil der fremgå fælles  
aktiviteter for årgangen, spisetider mm. Der vil også være et billede af de  
voksne.  
 
Når man starter i SFO, bliver man modtaget i 0. klasses området.  
 

 

 

Skolestart er også start i SFO 
Barnets første møde med skolen efter sommerferien er for de  flestes vedkom-
mende SFO.  

Barnet er automatisk indskrevet pr. 01. august. Vi anbefaler, at barnet begynder  
i SFO nogle dage før skolestart. Vi har erfaring for, at det er positivt med en    
glidende overgang, hvor børnene vænner sig til det nye miljø.  

Vi tilrettelægger et særligt program, hvor der er fokus på at lære skolen samt 
den daglige struktur at kende. 



SFO-FORÆLDRERÅD 
Forældrerådet har i tidligere skoleåret haft særligt fokus på at lave en god  
opstart for nye børn og forældre, bl.a. via ”Åbent hus” arrangementer, brochure 
om SFO-opstart, forældreinddragelse og arbejdsdag.  
 
Bavnehøj Skoles SFO har et forældreråd bestående af 4-6 engagerede forældre, 
og forældrerådet har stor indflydelse på SFO’ens hverdag og udvikling.  
 
Forældrerådets vigtigste opgave er at være med til at sikre en løbende pædago-
gisk udvikling mod så god en dagligdag for børnene som muligt, at formidle  
forældresynspunkter samt at medvirke til rammer og retningslinjer, der sikrer et 
godt samarbejde mellem personale og forældre. Desuden er forældrerådet  
høringspartner for skolebestyrelsen i sager, der vedrører indskoling og SFO, og  
repræsentanter fra forældrerådet deltager i skolebestyrelsesmøder efter behov.  
 
Der tilstræbes hvert år at vælge en repræsentant til forældrerådet fra hver  
årgang.  
 

 



HER ER DE VOKSNE 

  ANNETTE              CASPAR               HELLE                JEANETTE  

 NICKLAS             NICOLEJ         NIKOLAI            NINA 

   KARSTEN               LASSE                    LISE                  MICHAEL  

PERNILLE               REZA          SUSANNE             TORBEN         

       MARTIN                JENS                


