
Første SFO dag bliver fredag d.1. april 2022 

 

KL.8.30 tager vi imod alle forårsSFO børn og deres foræl-
dre.  

I skal ankomme ved vores hovedindgang, hvor I vil blive taget 
imod med fest og musik. 

I vores fællesrum vil I blive budt velkommen og vores børnehave-
klasser vil synge for jer. 

Derefter går børnene ind i forårsSFO grupperne, hvor der vil være 
velkomstlege og hygge. 

I forældre er velkomne til at være hos jeres børn den første tid, og 
I er også meget velkommen til at nyde en kop kaffe, som skolen 
vil servere i 0B klasselokale, der ligger lige op til forårsSFOèn 

 

Kl.11.00 spiser børnene madpakker i grupperne og deref-
ter er der leg udendørs. 

Efter madpakken er dagens program slut og I er velkomne til at 
tage børnene med hjem. Børnene er også velkommen til at blive 
og lege.  

SFOèn har åbent til kl. 16 denne dag. 

 

Vi glæder os til at møde jer alle, og ser meget frem til at lære  

såvel børn som forældre at kende.  

 

VELKOMMEN PÅ SUNDSKOLEN 

VELKOMMEN TIL  SUNDSKOLENS 
FORÅRS-SFO  

SUNDskolen Linde allé 36 4800 Nykøbing Falster tlf.54733360  



Kære børn og forældre.  

 

Vi glæder os meget til at tage imod jer i SUNDskolens forårsSFO 

 

I forårsSFOén vil vi arbejde med: 

1) At børnene bliver skoleparate gennem leg, kreativitet og motorisk udfoldel-
se. 

2) At bygge venskaber, styrke børnenes trivsel og de sociale kompetencer. 

3) At børnene bliver fortrolige og trygge ved SFOéns og skolens rytme/
dagligdag, de fysiske rammer og de voksne omkring dem. 

4) At arbejde med udviklingen at homogene børnegrupper, via forskellige 
sammensætninger af børn. 

5) At overgangen fra børnehave til SFO bliver genkendelig og tryg, gennem 
legen, strukturen og synlighed. 

Skoletasken tager vi først i brug, når børnene starter i børnehaveklassen til 
august. 

 

SFO`s åbningstid: 

Man-torsdag kl.6.30-17.00 fredag kl.6.30-16 

Obs. Der er mulighed for, at spise egen medbragt morgenmad fra kl.6.30-7.30 

 

Praktiske oplysninger: 

Tlf. Nr. Til SFO: 25 18 22 49 

Forårs SFO`s ansvarlige træffes alle via AULA: 

Leder: Tina Huge Larsen 

SFO: Lena Madsen Wagner 

BH. KL. Lærer Ulla Jensen og Randi Havlykke 

I forårsSFO vil vi frem til sommerferien arbejde med temaerne: 

 Personlig udvikling  

 Krop, Sanser og Bevægelse  

 Æstetik og Fællesskab  

 Social udvikling  

 Natur og udeliv  

 Kommunikation og sprog  

 

Eksempel på dagligdagen i forårsSFOèn 

Kl. 6.30-8.00  MorgenSFO 

Kl. 8.00-8.30  Pædagogisk aktivitet på tværs af forårsSFO grupperne. 

Kl. 8.30-9.30  Rundkreds, indkrydsning, sang og arbejde med sproglegs 
  materialet “Legeøen” 

Kl. 9.30   Spiser vi lille mad/haps, derefter går vi ud til frikvarter. 

Kl. 10.15-11.30  Forskellige aktiviteter i forhold til uge tema. 

Kl. 11.30  Frokost. 

Kl. 12.00-13.00 Pædagogisk aktivitet, som ofte vil foregå udendørs, på  
  tværs af forårsSFO grupperne  

 

Vi spiser mad 3 gange om dagen 

Kl. 9.30  En lille mad/haps  

Kl. 11.30  Frokost/madpakken  

Kl. 14.00  Frugt/haps 
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