
  Ådalskolens SFO 

  2020-21 

Telefonnumre i skolefritidsordningen: 

 

Niels Ole:       99153420 

Bjørnene:       99153421 

Pingvinerne:  99153423 

Klubben:        99153429 



Sommernyt  
 

Efter nogle meget anderledes måneder er vi nu ved at være klar til at holde sommerferie. 

Men som altid skal I have lidt informationer om det kommende skoleår.  

 

Allerede fra august /september forventer vi I SFO’en, at vi vil kunne arbejde nogenlunde 

på samme måde, som før Coronakrisen ramte os. Og som kan læse i dette blad, har vi al-

lerede planlagt det kommende skoleår i overordnede træk. Der vil  dog som tidligere år 

stadigvæk være plads til andre aktiviteter, spontane tiltag, og ændringer i det planlagte, 

hvis der skulle opstå situationer, hvor dette måtte være nødvendigt. 

 

Ud over de informationer, I kan læse jer til  her i bladet, har jeg lidt oplysninger, som I 

skal have, inden børnene starter til august. 

 

Næste år vil vi have de samme faste personale, som vi har i dag, på nær Thea som har fået 

nyt arbejde i Lærkereden. Der vil pr. 1.8. blive ansat en anden i stedet for hende. Desuden 

har vi to Pau-elever, Mathis og Heine, som skal være her frem til d. 9. november. Vi har 

yderligere en Pau-elev, Sarah, som stopper d. 28.8.Vi har også to lønnede pædagogstude-

rende Andreas og Andreas, som skal være her frem til d.  30. november.  

 

Har I nogle spørgsmål, er I altid velkomne til at ringe til skolefritidsordningen på            

99 15 34 23, og I er også altid meget velkomne i SFO’en .  

 

 

Med sommerhilsen 

 

Niels Ole Damgaard Nielsen 

 

Leder af Ådalskolens SFO 

                     Leg på legepladsen .  



Priser og åbningstider: 
 

SFO`en har 3 pasningsmuligheder :    Pris for 1. januar 2020: 

 

1. Fuldtidsplads  06.15 - 17.00   1.825,- kr.   

2. Deltid 10 timer 06.15 - 17.00   1.475,- kr. 

3. Morgenpasning 06.15 - 08.00           552- kr. 

 

Fredag lukkes der kl. 16.00. 

 

Vedr. deltidspladsen på 10 timer: I kan ændre jeres børns tider inde i komme– gå systemet 

fra dag til dag. Dog skal de 10 timer ugentlig altid overholdes.  

 

Der er søskenderabat på alle tre pasningsmuligheder. 

 

Tilmeldte børn kan benytte SFO`en i skoleferierne. Dog er der lukket i hele juli måned. Des-

uden er der lukket d. 5. juni (grundlovsdag), d. 24. december, samt på hverdage mellem jul 

og nytår.  

 

I de undervisningsfrie dage/uger, f.eks. efterårsferien, skal I i komme– gå systemet skrive, 

hvornår jeres barn kommer og går de enkelte dage. Det er vigtigt, at tidsfristen overholdes, 

da det ikke kan lade sige gøre at skrive tider ind i systemet efter fristens udløb. 

 

For børn, som kun er tilmeldt morgenpasning, gælder denne tilmelding også pasning på sko-

lefridage.  

 

Forældrene til børn, som er på deltid eller i morgenpasning, kan få passet deres børn fuldtids 

i skoleferierne ved at tilmelde børnene i ferierne på det timetal, de skal bruge. Når børnene 

er tilmeldt, vil man blive opkrævet for fuldtid i ferien også selvom man ikke benytter mere 

end de 10 timer. 

 

Der opkræves ingen forældrebetaling for hele juli måned. 

 

I juli måned er der sommerferieklub på Brårup Fritidscenter. Hertil er der speciel tilmelding.. 

 

OL i gamle lege ved Skive Museum        Tur til Hjerl hede 



SFO’ens lokaler: 
 

SFO og klub har 4 lokaler på grøn gang til rådighed, mens der er klasselokaler i de to andre. 

Klubben har de sidste to lokaler, der ligger nærmest den store gang, og SFO har to basisloka-

ler. Desuden har SFO et musiklokale i skolens underetage. 

Børnene fra børnehaveklassen og 1. klasse holder til i det lokale som ligger 2. dør på højre 

hånd, når man kommer ind på grøn gang ude fra legepladsen. Denne stue kaldes 

"Pingvinerne".  Børnene fra 2. kl. holder til på den stue, som kaldes ”Bjørnene”. Dette lokale 

ligger 1. dør på højre hånd, når man kommer ind ude fra legepladsen. Børnene fra 3. kl. er 

sammen med klubbørnene. 

 

Vi bruger også de fleste af skolens faglokaler, legepladsen og skolens + seminariets idræts-

anlæg. 

 

DAGSRYTME: 

  

 06.15 - 08.00  Vi holder morgenåbent. Der er mulighed for at få havregryn, cornflakes eller  

                         yoghurt imellem kl. 6.15 og kl. 7.30.  Kommer jeres børn senere, forventer   

                         vi, at de har spist morgenmad hjemmefra. 

  

 08.00 - 13.30  Børnene har undervisning. Da pædagogerne har understøttende undervisning  

                         i skolen, kan det være svært at ringe nogen op i SFO’en i dette tidsrum. 

 

            (16.00) 

 13.30 - 17.00  Børnene samles på deres stuer, og vi får os en snak om, hvad der skal  

                        ske i dag. Det kan være idræt i gymnastiksalen, udeaktiviteter, leg, tur med  

                        bussen, værksteder eller spille spil på stuen. Børnene kan frit bevæge sig  

                        mellem stuerne i SFO’en, men de vil dog ikke få lov til at komme i klubbens  

                        lokaler. 

 

Praktiske oplysninger: 
 

Da vi fører fremmødekontrol, skal du/I give besked ved sygdom, ferie eller andet fravær. 

 

Indmeldelse:   Tilmelding til SFO`en kan ske når som helst på følgende link:  

                        https://www.borger.dk/Sider/Skolefritidsordning-og-  

                        fritidshjem.aspx?NavigationTaxonomyId=d4c79ff4-1258-4d19-aaa5-  

                        4fbf7c835704. Der arrangeres dog speciel indskrivning i SFO`en, når der  

                        foretages indskrivning til Børnehaveklassen. 

                        SFO`erne i Skive kommune har pladsgaranti, så alle børn vil blive optaget.  

                        Pr. 1-6-20 har vi 96 børn. 

  

Udmeldelse:    Udmeldelse skal ske ved at følge samme link som ved indmeldelse. Den skal  

                         ske inden d. 1. i en måned med en måneds varsel. 

                         Brug samme link som ved ind- og udmeldelse. 

 

Økonomisk  friplads: Du kan søge om økonomisk friplads, hvis den samlede husstandsind-

komst er under 563.800,- kr. årligt. Er  du enlig, får du et fradrag på 63.506 kr.                          

 

https://www.borger.dk/Sider/Skolefritidsordning-og-


Søskenderabat:: Der skal betales fuld pris for den dyreste plads, og der er 50% rabat på  

                           øvrige pladser. 

 

Forældremøde:  Dette holdes en gang om året sammen med indskolingen. 

 

Fødselsdage:  Vi samler fødselsdagene sammen og holder dem 2 gange om året. Dette sker i  

                        december og juni.   

 

Udvidet  

åbningstid:   Der er ikke mulighed for udvidet åbningstid. 

 

Tøj:              Børnene bør have: Idrætstøj, regntøj og skiftetøj til at ligge heroppe hver dag.  

                    Vi er meget ude og i gymnastiksalen. Sørg for at der er navn i alt det tøj, som  

                     børnene har med. Hvert år bliver der kørt flere sække tøj til hittegodskontoret,  

                     fordi ingen vil kendes ved det. Er tøjet mærket, kan vi sørge for at det kommer  

                     hen i børnenes garderober. 

 

Børn som ikke  

er indmeldte:  Endvidere tilbyder vi i skolens ferie og på feriedage, særskilt pasning af børn,   

                      som normalt ikke passes på skoledage. Prisen er 100,- kr. pr.  dag  eller 400,-  

                      kr. pr. uge. Tilmelding sker til den centrale pladsanvisning.  

 

Fuld tid i skoleferierne: Hvis dit barn er på deltid , men I har brug for flere timer i en af  

                      skoleferierne, f.eks. efterårsferien, så skal du ikke foretage dig noget. Alle  

                      deltidsbørn som bliver tilmeldt til at komme mere end 10 timer i sådan en uge,  

                      eller som kommer mere end 10 timer bliver denne uge automatisk sat op i tid. 

 

Studerende og  

Jobtilbud:    Når vi har  lønnede pædagogstuderende er de fra Viborg– eller Holstebro Semi- 

                     nariet, og der kommer nye praktikanter hvert halve år. Fra samme sted kan der  

                     også komme ulønnede  studerende et par gange om året af 7 ugers varighed. Fra  

                     Social– og Sundhedsskolen har vi i løbet af året også en PAU-studerende. På  

                     hver stue er der også  nogle gange folk ude i løntilskud eller anden praktik i en  

                     periode på 3-6 mdr. 

 

SFO’ens komme– gå system: I skal logge ind i forældremodulet via adressen sfoweb.dk med  

                     jeres Nem ID. Her kan I på jeres barns stamkort oprette et Tabulex Login, som  

                     I kan benytte efterfølgende. I kan finde vejledninger på: tabulex.dk/sfoboern/ 

                     foraeldre 

                     Vi vil meget gerne have, at I bruger dette system frem for at sende besked om  

                     det via Aula. Samtidig, vil vi også gerne have, at ændringer skrives ind i  

                     systemet senest kl. 13.30 på dagen, f.eks. at barnet selv skal gå hjem kl. 15.00 i  

                     stedet for at blive hentet kl. 17.00. 

 

 

 

 

 

 

 



 Julekomsammen i SFO for børn og forældre     Udeliv i SFO  

               

 

Skoleskak i SFO regi 
 
I Ådalskolens SFO har vi skoleskak en eftermiddag i ugen. Der vil være et hold for nybegyn-

dere og et for øvede. 



Indholdsplan i Ådalskolens SFO 2020-21 

 
Årets indhold i gymnastiksalen, boldbanerne og på legepladsen 
 

Der vil i løbet af året være aktiviteter inden for nogle af følgende områder: 

 

Atletik, basketball, bordtennis, bowling, faldskærm, golf, golfbold, høvdingebold, stik-

bold, stopbold, træfbold, jægerbold, keglebold, kroket, kidsvolley, floorball (hockey), ten-

nis, fodbold,  gymnastik, skydning med luftgevær, tillidslege, ultimate med bold,  ærtepo-

selege, rundbold, cricketrundbold og kurvebold. Der ud over skal der være plads til, at 

børn selv bestemmer, hvad de gerne vil lave af lege.   

 

Vi vil også have gang i gamle lege på legepladsen: Lege dåseskjul, spille Antonius, lege 

fangelege og gemmelege. Vi vil også ændre gamle spil/lege til nogle nye. 

 

Musik i SFO’en: 
 

Thea står for musikken i SFO’en, hvor hun vil introducerer børnene for samspil, guitar, 

trommer, bas, keyboard og andre instrumenter, samt at synge i en mikrofon.  

 

Årets indhold i udeliv 
 

Der vil være madlavning over bål to dage i ugen, tirsdag og torsdag, hvor børnene har so-

cialt og hyggeligt samvær. De kan her udvikle forståelse for sund og alternativ madlav-

ning i naturen. Der vil også blive lavet snitteaktiviteter. 

 

Årets indhold i kreative værksteder  
 

Der vil i årets løb blive lavet forskellige kreative værksteder, hvor en masse forskellige 

materialer vil blive brugt. F.eks. laver vi maleværksted, krympeplader, emner om årstider-

ne, ler, julegaver, vinduesmaling, stofdukker og smykkeværksted. 

 

På tur med Ådalskolens bus 
 

Vi planlægger at tage på tur med skolens bus de fleste mandage, tirsdage og torsdage i 

løbet af skoleåret.. Mandag bliver børnene fra 0-1 kl., tirsdag børnene fra 2-3. kl. og For-

ældrene melder børnene til på Tabulex,  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Forældrekaffe 
 

Der vil nogle gange i løbet af året være forældrekaffe. Vi kombinere det gerne med 

en aktivitet, f.eks. børn der optræder, eller mulighed for at forældre kan lave jule-

dekorationer  sammen med børnene. Vi sender en invitation ud på Forældreintra i 

god tid, så I kan skrive det i kalenderen. 

 

 

 

 

 

 

Ekstra tøj 
 

Børnene har alle sammen deres egen garderobe. Det kunne være rart, hvis der her 

kunne komme til at ligge noget regntøj, da børnene tit vil være ude. Bl.a. har vi ude-

liv hele året uanset vejret.  

 

I maj, juni og august må børnene gerne have ekstra tøj + et håndklæde liggende i 

garderoben. Når det er varmt vil vi nemlig give børnene lov til at slås i vand. 

 

Da vi er meget i gymnastiksalen, kunne det også være godt, hvis børnene altid har et 

par shorts, et par inde sko, en T-shirt og et håndklæde liggende. Man bevæger sig 

ikke så godt i cowboybukser. 

 

 

 

  

 

 

Ved afhentning af børn 

 
Selvom vi har det elektroniske komme– gå system, må I meget gerne sige farvel til 

en voksen, når børnene har trykket sig hjem.  


