
Velkommen til
Kirkebakkeskolens SFO & klub

SFO-tilbud for børn i 0. - 6. klasse.

Klubtilbud for børn i 3. - 6. klasse.

Særlige SFO-arrangementer 

I løbet af året vil I og jeres børn blive inviteret til særlige SFO-
arrangementer. Det kan fx være halloweenfest, juleforældrekaffe og 
sommerfest. Særlige arrangementer er med til at skabe relationer på 
kryds og tværs, som giver et godt sammenhold og fællesskab i SFO’en. 

Aula/Tabulex SFO

Skolen anvender platformen Aula, mens SFO’en anvender platformen 
Tabulex. Det er dog muligt at tilgå Tabulex via et link i Aula.

Jeres børn bliver automatisk oprettet i Tabulex, når de er meldt ind i SFO. 
I 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 Tabulex.

I løbet af skoledagen registrerer vi, hvilke børn der skal i SFO om 
eftermiddagen. Det er derfor meget vigtigt, at jeres barn selv ved, om 
han/hun skal i SFO eller ej. 

Vi glæder os til at møde jer og byde jer velkommen i SFO  

Kirkebakkeskolens SFO & klub for børn i 0.-6. klasse

Kirkebakkeskolen, Kirkebakken 9G, 7120 Vejle Øst

SFO telefon: 24 20 47 96

Website: www.kirkebakkeskolen.dk

Mail til daglig leder: liiri@vejle.dk 

Følg os på Facebook: Kirkebakkeskolen Skole og Hjem 

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


Velkommen i SFO
Kort om os

I vores SFO tilbyder vi dagligt forskellige aktiviteter, jeres barn kan 
deltage i. I kan altid orientere jer herom på aktivitetstavlen i SFO og i 
nyhedsbrevene på tabulex. 

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. Det er i særlig grad i SFO-tiden, at der er 
rig mulighed for at jeres barn får styrket og samtidig udvidet sit 
sociale netværk. 

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.

Alt det praktiske

Indmeldelse i SFO sker via pladsanvisning, Vejle. 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 (medbring 
badetøj og håndklæde), gymnastiksalen, billedkunst, klublokalerne, 
skoven og meget mere.

Når børnene får fri kl. 13.35, går de i garderoben med deres 
skoletaske. Herefter går de ind i SFO’en og tjekker sig ind på 
skærmene på den aktivitet, som de vælger. Man kan også vælge 
”ude”, ”SFO-området” eller ”kantinen”. 

Kantinen er åben hver dag kl. 13.35-14.30. De dage mellemtrinnet har 
fri kl. 15 sættes der mad frem til klubbørnene. Man skal ikke betale 
for SFO-maden. Det er en del af vores tilbud. Der er altid frugt eller 
grønt til måltidet. Børnene skal selv medbringe drikkedunk. Alle børn 
er selv ansvarlige for at komme i kantinen og få SFO-mad. Vi går rundt 
i SFO og til aktiviteterne med en klokke, som minder børnene om at 
komme i kantinen. Vi ringer 1., 2. og 3. chance. 

Når børnene bliver hentet eller går hjem, tjekker de sig selv ud. Det er 
vigtigt, at I altid siger farvel til ”senderen”, inden I går. 

Opstart i SFO før skolestart

Vi anbefaler, at børnene starter i SFO, før de starter i skole. På den 
måde er der færre nye ting at forholde sig til på de første skoledage. 
Det er muligt at starte i SFO’en fra 27. juli. I kan orientere jer om 
taksterne via pladsanvisning, Vejle. 

Er man i SFO på skolelukkedage, skal man orientere sig om aktiviteter 
og eventuelt senest mødetid i vores nyhedsbrev, der sendes ud på 
Tabulex. 

Vi anbefaler, at nye børn kommer kl. 9 med en af deres forældre den 
første dag, så vil der være en SFO-voksen til at byde velkommen, vise 
alle rundt og give jeres barn en garderobeplads. 

På skolelukkedage skal børnene ikke medbringe penalhus eller 
skoletaske. De skal dog medbringe ”lille mad” (fx lidt frugt eller brød), 
som vi spiser ca. kl. 9.30, ”store mad’ (frokosten), som vi spiser ca. kl. 
11.30 samt drikkedunk. Børnene vil få serveret eftermiddagsmad i 
SFO’en kl. ca. 13.30.  Børnene skal også medbringe ekstra tøj samt 
udetøj i en pose. 

Forældre er velkommen til at blive sammen med børnene i SFO’en i 
den fornødne indkøringstid. Hvis muligt, anbefaler vi, at børnene de 
første par dage har relativt korte dage i SFO’en. 
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