
Der er altid tid til leg og aktiviteter

Vi vægter både den spontane leg og de planlagte aktiviteter højt. Legen 
er et vigtigt læringsrum, hvor jeres børn udvikler og afprøver forskellige 
handlinger og følelser, som lærer jeres børn at indgå i sociale 
sammenhænge.

Funktionsgrupperne tilbyder hver dag forskellige aktiviteter, jeres børn 
kan deltage i. Vi guider og støtter jeres børn i at vælge til og fra. 
Aktiviteternes art afspejler vores mål om at udvikle jeres børn alsidigt. 
Jeres børn kan dagligt se udbuddet af aktiviteter på vores aktivitetstavle i 
fællesrummet, og I kan sammen orientere jer i nyhedsbrevet hjemmefra.

Vi glæder os til at møde jer

Slutteligt vil vi byde jer og jeres børn rigtigt hjerteligt velkommen i SFO. Vi 
glæder os til at lære jer at kende, til at spotte jeres børns talenter og til et 
godt og tæt samarbejde med jer som forældre.

Velkommen i SFO ©

Venlig hilsen
Kirkebakkeskolens SFO & klub

Kirkebakkeskolens SFO & klub for børn i 0.-6. klasse
Kirkebakkeskolen, Kirkebakken 9G, 7120 Vejle Øst
SFO telefon: 24 20 47 96
Skole telefon: 76 81 39 20
Website: www.kirkebakkeskolen.dk
Mail til daglig leder: liiri@vejle.dk
Følg os på facebook: Kirkebakkeskolen Skole og Hjem

Velkommen til
Kirkebakkeskolens SFO & klub

SFO-tilbud for børn i 0. - 6. klasse.

Klubtilbud for børn i 3. - 6. klasse.

http://www.kirkebakkeskolen.dk
mailto:liiri@vejle.dk


Velkommen i SFO
Aula/Tabulex SFO

Hvem er vi?

Kirkebakkeskolens SFO er en integreret del af jeres børns hverdag. 
Personalet i SFO kender jeres børn fra skolen og er med til at give en rød 
tråd gennem hele barnets dag.

I vores SFO arbejder vi i funktionsgrupper, som sikrer rammerne for jeres 
børns alsidige personlige udvikling, læring og trivsel. Funktionsgrupperne 
tilbyder dagligt aktiviteter indenfor grupperne

idræt & natur 
musik, drama & kreativitet 

IT, teknologi & klub

At gå i SFO har stor betydning for, at jeres børn forstår sig selv som en del af 
et fællesskab. Jeres børn lærer at være en aktiv del af og bidrage til 
fællesskabet, at involvere sig, at kende og tackle egne og andres styrker og 
svagheder.

Alt det praktiske

Indmeldelse i SFO sker via www.dagtilbud.vejle.dk. Her kan I orientere jer 
om taksterne for indmeldelse og læse beskrivelserne af de enkelte 
moduler.

Åbningstiderne i SFO på skoledage er kl. 6.30 - 8.00 og kl. 13.35 - 17.00. På 
skolefridage og i skolens ferieuger har SFO åben kl. 6.30 - 17.00 alle dage, 
dog ikke på lukkedagene, som du finder på www.kirkebakkeskolen.dk

I SFO råder vi over hele skolens område. Der er altid børn og voksne i 
fællesrummet og på legepladsen. Vi bruger svømmehallen, gymnastiksalen, 
billedkunst, klublokalerne, skoven og meget mere.

SFO-børn får eftermiddagsmad i SFO'en, de dage de er i SFO. Der er altid 
frugt eller grønt til måltidet. Børnene skal selv medbringe drikkedunk.

Jeres børn bliver automatisk oprettet i aula/tabulex, når de er meldt 
ind i SFO. I aula/tabulex udfylder I stamkort og diverse tilladelser. I 
angiver dagligt, om jeres børn bliver hentet, selv skal gå hjem, har en 
legeaftale, skal sendes til fritidsaktiviteter, bus og lignende, og vi gør 
vores bedste for, at jeres børn bliver sendt til tiden. Vær opmærksom 
på, at vi kun sender kl. hel og halv. Er jeres barn syg eller holder fri, 
angiver I også dette i aula/tabulex.

Samarbejde mellem SFO og hjem

Det er vigtigt for os, at I er trygge ved at aflevere jeres børn i SFO. Vi 
står altid parat til at vinke farvel, spille et spil eller på anden vis hjælpe 
jeres børn godt i gang med dagen.

Et imødekommende og tæt samarbejdet med jer betyder meget for 
os. Udover den daglige dialog, når I henter og bringer jeres børn i SFO, 
vil I også møde os til skole/hjem samtalerne og forældremøder.

Hvis I derudover har brug for at tale med os, er I meget velkomne til at 
kontakte os på aula/tabulex eller kontakte Linnea Ingemann Riber, 
som er daglig leder af SFO & klub.

SFO-forældreråd

I SFO har vi et SFO-forældreråd. Forældrerådet mødes 4-5 gange om 
året og debatterer vigtige emner for SFO. Forældrerådet består af 
vores daglige leder af SFO & klub, en medarbejderrepræsentant og pt. 
3 forældrerepræsentanter. Der er valg til SFO-forældrerådet i oktober.

Nyhedsbreve

Vi sender nyhedsbreve til jer via aula/tabulex ca. en gang om 
måneden. Her kan I følge med i jeres børns hverdag, orienterer jer om 
arrangementer og eventuelle deadlines for tilmelding til aktiviteter.

http://www.dagtilbud.vejle.dk
http://www.kirkebakkeskolen.dk

