
 

Øster Åby Friskoles 

Forårs  SFO  

1.april - 31. juli 2020 

Praktiske informationer 

Personale og normering 
• Til forårs SFO’en er der tilknyttet 3 pædagoger, som er personer 

fra børnehaven, børnehaveklassen og SFO’en. 
• Normeringen er ca.10 børn pr. voksen. 

Forældrebetaling 
• 2000 kr. pr måned incl. daglig forfriskning 3 gange dagligt. 
• Juli måned er betalingsfri. 

Mad  
• Morgenmad indtil  kl. 9.00. 
• Madpakke medbringes hver dag. 
• Forfriskning og eftermiddagsfrugt hver dag. 

Sygemelding 
• Hvis dit barn er syg eller fraværende skal du/I skrive det på 

skolens intranet  “Viggo”. 

Åbningstider:  
• Dagligt åbent fra kl. 6.30 til kl. 16.30. 
• Lukket fredag den 22. maj. 
• Ferielukket i uge 29 og 30. 

Kontakt  
• Forårs SFO tlf. 61687011 
• Øster Åby Friskole tlf. 62231454 



Øster Åby Friskoles værdier  

Friskolen bygger på et Grundtvig/Koldsk grundlag, hvor 
nøglebegreberne er: 

 det hele menneske,  
 det forpligtende fællesskab,  
 tryghed  
 rummelighed  

Øster Åby Friskole er en skole med glade, engagerede og positive 
børn og voksne. Vi vægter faglighed, trivsel, positive relationer og 
samarbejde. 
En grundlæggende forudsætning for alle børns trivsel, udvikling og 
læring er, at forældre og ansatte sammen skaber rammen for et 
konstruktivt og ansvarsfuldt samarbejde. Vi forventer, at tillid er 
fundamentet i mødet og i samarbejdet med hinanden, og at I 
engagerer jer i skolen - det er jeres skole. 
I kan forvente, at vi vil jeres barn det bedste, at vi er professionelle 
og at vi har en ordentlig dialog.  

Velkommen til forårs SFO’en  

Skolens værdigrundlag er udgangspunktet for vores samarbejde  
med børn og voksne. 
Der deltager personale fra skolens børnehave, børnehaveklasse og 
SFO for derved at skabe en rød tråd og styrke overgangen. Vi vil 
skabe tryghed hos børnene gennem en struktureret og genkendelig 
hverdagsrytme.  
Gennem leg og praktiske pædagogiske aktiviteter vil vi støtte det 
enkeltes barns trivsel og udvikling.  

Den daglige struktur i forårs SFO’en 

06.30 - 09.00 Morgenmad og fri leg 

09.00 - 15.00  Nogle dage vil der være ture ud af huset, hvor vi tager  
  madpakkerne med og andre dage aktiviteter i   
  nærmiljøet. 

  Der er siesta og forfriskning hver dag. 

15.00 - 16.30  Eftermiddagsfrugt og fri leg 

Parat til skolen - vi arbejder med det hele barn:
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