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Velkommen i Skipper SFO 
 

Vi vil hermed byde jer velkommen i Skipper Clement Skolens 

fritidsordning – Skipper SFO. 

 

I denne velkomstpjece kan I finde information om vores værdier i 

Sokipper SFO, praktisk information, betaling, åbningstider i ferier 

samt en personaleoversigt. 

 

Vi synes, at det er meget vigtigt med en åben dialog mellem jer 

forældre og personalet i Skipper SFO. Vi vil derfor gerne, at I 

kommer til os med stort og småt, både ting vedr. jeres barn, men også 

hvis der er noget der undrer jer, eller som I mangler viden om. 

Vores ”dør” står altid åben. 

 

Vi ser frem til et godt samarbejde med jer. 

 

Hjertelig velkommen, 

 

Camilla Kirchoff Pedersen 

SFO-Leder 

 

 

 

Find de nyeste opdateringer på hjemmesiden 

www.skipper-clement-skolen.dk 
Gå ind under fanen: SFO 

 

Husk - vi sender nyheder ud via forældreintra 
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Vores værdigrundlag og mål 

Tryghed skaber trivsel og udvikling for barnet. Er barnet ikke trygt, 

kan det ikke udvikle sig. 

Empati er at sætte sig i andres sted. Vi støtter barnets samvær med de 

andre børn og hjælper barnet med at sætte ord på følelser og 

handlinger. Forskellighed - vi anerkender, at alle er forskellige. Man 

behøver ikke at kunne lide alle, men vi skal respektere hinandens 

forskelligheder. Nærvær - vi er til stede og giver os tid til at lytte og 

vise interesse og omsorg for hinanden. 

Det skal være trygt, sjovt, udviklende 

og lærerigt at gå i Skipper SFO 

Vores holdning i Solsikken er, at det er et sted, hvor børnene har fri. 

Der skal være frihed til at vælge fra en vifte af aktiviteter, som 

personalet udbyder, eller blot slappe af og lege. 

Aktiviteterne er tilbud, som børnene normalt ikke får hjemme, f.eks. 

samvær med venner, lerværksted, kreativ værksted, træværksted, 

aktiviteter i hallen, ture ud af huset mm., men der er også mulighed 

for at hygge sig eller blot lave ”ingenting”. 

Jeres barn skal være tryg når I er på arbejde. Vi yder individuel 

omsorg, således at jeres barn føler sig tryg ved os, vennerne og huset.  

Vi kan rumme barnet og anerkende barnet, som det er. Der er plads 

til at være den man er og udvikle sig derfra.  

Personalets opgave er at skabe rum for denne udvikling. 

Børn, som har venner, er glade børn. Vi er derfor opmærksomme på, 

om barnet har nogle at lege med. 

Vores vifte af tilbud tilrettelægges således, at det enkelte barn får 

mulighed for at lære nye ting og får udfordringer. Der skal være 

plads til fantasi og kreativitet. 

 

 

 

 

 



 

Billeder fra en dag i Skipper SFO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Praktisk information 
Skipper SFO er skolens fritidsordning, som er åben for elever fra 0. 

klasse til 3. klasse, og de yngste elever fra den internationale afdeling 

– S1 til S4. 

 

Åbningstider 

Kl. 06.45 – 08.10 

Kl. 11.30 – 16.30 
 

Betalingsmoduler 
SFO’en tilbyder pt. 3 forskellige moduler for SFO tid: 

Modul 1: op til 10 timer ugentligt. 

Modul 2: op til 20 timer ugentligt. 

Modul 3: fuld SFO tid. 

Se gældende priser på skolens hjemmeside. 

Betalingen opkræves i 4 rater á 10 uger. 

 

Disse priser er ikke gældende for ferier, hvor der betales særskilt. 

 

Skift af betalingsmodul 
Hvis I ønsker at skifte betalingsmodul til et større modul, kan det ske 

straks. Hvis I ønsker at skifte til et lavere modul, kan det kun ske fra 

det kommende rate. 

 

Søskenderabat 
Der gives rabat til børn, der har søskende. 

Rabatten gives i forhold til betalingsmodulet. 

1) 10 % 

2) 30 % 

3) 40 % 

 

 



 

Ferieåbent i Skipper SFO 
Vi har åbent i skoleferien, som er følgende perioder: 

 

Vinterferien uge 8. 

Mandag, tirsdag og onsdag før påske. 

Første og sidste uge af skolens sommerferie. 

Efterårsferien uge 42. 

Ugen op til jul. 

Er jeres barn i Skipper SFO i ferier koster det 130 kr. pr dag. 

 

I får besked via forældreintra når de enkelte ferieperioder nærmer sig. 

Her skal i ligeledes melde jeres barn til, så vi har overblik over  

antallet af børn. 

 

Da vi ofte gerne vil ud af huset i ferier, er det vigtigt, at i sørger for at 

ringe, hvis jeres tilmeldte tider ændres.  

 

Lukkedage 

• Sommerferie 4 uger 

• Dagen efter Kristi Himmelfartsdag 

• Mellem jul og nytår 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Det kan I forvente af os i Skipper SFO 

 

- Vi er opmærksomme på jeres barns trivsel, og vi henvender 

os altid til jer, hvis vi er bekymrede. 

- Vi går ind for en åben og ærlig dialog. 

- Vi sender nyhedsbrev ud 1 gang om måneden. 

- Vi er behjælpelige med lektielæsning i stillerummet, i det 

omfang det er muligt. 

- Vi minder jeres børn om at tage passende overtøj på, når vi er 

ude. 

- Vi ringer til jer hvis der mangler skiftetøj når behovet opstår. 

- Vi lægger glemt tøj m.m. ned i kælderen. 

 

Det forventer vi af jer 
 

- At I informerer om væsentlige ændringer i jeres barns liv, 

som har indflydelse på hans/hendes trivsel. 

- At jeres barn deltager i SFOsamling (SFO tid) og turdage, og 

at I melder afbud (via forældreintra) direkte til 

kontaktpædagogen, hvis ikke det er muligt. 

- At I sørger for at opdatere jeres oplysninger i Tabulex og 

forældreintra. 

- At I, ved at oprette aftaler i Tabulex, informerer os om 

legeaftaler/gå-hjem-aftaler/hvem-henter-aftaler. 

- At I færdiggør mobilsamtaler inden I afhenter jeres barn. 

- At I skriver navn i tøj – fodtøj – pung – vanter m.m. 

- At I sørger for regntøj – udetøj – skiftetøj. 

- Alle klasser skal tømme deres garderober sidste dag inden alle 

ferier af hensyn til rengøring, og sætte kassen med skiftetøj 

ind i klassen på et bord. 

- Legeaftaler aftales dagen før, så begge hold forældre ved 

besked. 

- At I krydser jer ud og siger farvel til en voksen på sporet. 

 



 

Tabulex 
I Skipper SFO bruger vi digital registrering af børnene. Via Tabulex  

skal I som forældre gøre os opmærksomme på legeaftaler, hvem der 

henter barnet, fritidsaktiviteter m.m. Det er muligt at oprette faste 

aftaler i systemet, fx mormor henter hver tirsdag. Det er vigtigt, at vi 

er informeret om legeaftaler og hvem der henter barnet, da vi (af 

hensyn til jeres og barnets sikkerhed) ikke sender børn med andre end 

forældrene, med mindre vi har en bekræftelse fra jer om, at det er i 

orden. I Tabulex kan I også se billeder fra dagligdagen og aktiviteter i 

huset. 

Boden - Frugtordning 
Boden er børnenes lille købmand, hvor der bl.a. kan købes æbler, 

agurker, gulerødder og andet grønt. Boden er et sundt sted, der giver 

mulighed for et lille måltid midt på dagen. 

Boden åbner hver dag ca. kl. 13.50. Her er der mulighed for at købe 

frisk frugt til 1 kr. stykket. De børn, som har boden, sidder på et af 

sporerne med dem. 

Det enkelte barn kan sammen med en ven være med i Boden og lære 

at forberede de forskellige frugter og grøntsager for derefter at sælge 

dem. De tager imod penge og holder regnskab. Hvert barn må højst 

købe for 2 kr. om dagen. Boden er ikke en erstatning for barnets 

madpakke. 

 

Aktiviteter 
Dagen begynder med, at vi overtager klassen efter endt undervisning, 

og efter sidste skole-lektion krydser vi dem ind i Tabulex. Det er 

barnets og hjemmets ansvar, at han/hun krydser sig ud og siger farvel 

til en voksen på sporet. (VIGTIGT)  

 

Vi har udetid hver dag mellem kl. 11.40 og 13.40 ca., hvor der er fri 

leg. Herefter begynder dagens aktiviteter f.eks. kreative værksteder, 

lege med venner, tage på tur m.m. Andre børn fortsætter legen ude - 

vi har altid personale på legepladsen.  

 



 

Skipper SFO er funktionsopdelt, hvilket betyder, at hvert klasselokale 

får en SFO funktion efter endt undervisning. I vores multirum kan 

der spilles, leges, bygges mm. Vi har et puderum med høj aktivitet, vi 

har et stillerum, hvor man kan læse, hygge, lave lektier eller blot 

filosofere. I byggerummet har vi Lego, træklodser samt andet 

konstruktionslegetøj. I danserummet er der et stort spejl, scene og 

udklædningstøj. I kælderen har vi et kreativt værksted samt et 

træværksted.  

Derudover laver vi fra tid til anden bål, spiller bold i Kildeparken 

eller på ”Rustenborg”. Det er den enkelte kontaktpædagog, som 

planlægger turdage. Turdage kan f.eks. være i skoven, på museum, 

svømning eller en tur i lokalområdet. Her skal alle børn som 

udgangspunkt med. 

 

 

Familiefester – sommer- og julefest 
To gange om året holder vi fest i Solsikken - sommer- og julefest. 

Datoen for de to arrangementer bliver meldt ud i god tid via 

forældreintra. Sommerfesten er i maj/juni, og julefesten er i 

november/december. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Åen 
Vi har midt på legepladsen en å, som om foråret og sommeren løber 

med vand. 

Når termometeret viser 20 grader i skyggen, hejses det grønne flag, 

og børnene må tage sko og strømper af og soppe i åen. 

Børnene må ikke bade i åen, de skal minimum være iført shorts og 

undertrøje 

 

Politik omkring at sende børn 
Vi er behjælpelige med at minde jeres børn om fritidsaftaler i SFO-

tiden i det omfang det er muligt. Vi ser det som en del af samarbejdet 

omkring jeres børn, men forventer i den sammenhæng også, at der er 

et fælles ansvar for at børnene bliver så selvhjulpne som muligt. Vi er 

bevidste om at børn i 0.kl skal have mere hjælp end børn i 3.kl. 

 

Vi sender ikke børn i forbindelse med afhentning. Vi vægter 

samarbejdet omkring en god afhentningssituation, hvor vi har 

mulighed for at fortælle om dagens hændelser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Personale 
Vi er 16 ansatte i Skipper SFO ☺ 

A-spor(Stuen)        

           

    

Janne (0.A) Inge (0.A) Birgitte (1.A) Heidi (2.A)     

B-spor(1.sal)        

 
 

  

    

Jonna (0.B) Britt (0.B) Benno (1.B) Christina (2.B)     

Toppen (2.sal)   SFO Leder     

          

    

Ann(3.A) Jeanett(3.B) Nicolai (klub) Camilla     

INTA        

   

     

Rikke (S1+S2) Ole (S1+S2) Kim (S4)      

 



 

Generelle regler i Skipper SFO 
• Vi har hver dag udeordning for alle fra 11.40 – 13.40 

• Tablets, fodboldkort, mobiler og lignende skal blive i tasken i 

udetimen. 

• Vi løber kun udendørs. 

• Overtøj og taske skal være i garderoben. 

• Vi tager udefodtøj af i 0. klasserne og i Inta 

• Alle rydder op efter sig selv af hensyn til hinanden og vores 

ting. Dette skal barnet også huske, inden han/hun går hjem, 

her forventer vi, at I forældre hjælper jeres barn med at huske 

dette, således at kammeraterne ikke rydder op alene. 

• Børnene må kun spille på mobil, tablets og andre små 

computere den første fredag i hver måned - dog i en 

begrænset tid - efter personalets vurdering. 

• Mobilregler: Det er forbudt at tage billeder og videooptage 

med mobil. Man må kun ringe eller skrive sms efter aftale 

med en voksen.  

• Der skal bruges håndledsbeskyttere og hjelm til rulleskøjter. 

• Børnene krydser sig ud af Tabulex før de går, og siger farvel 

til en voksen på sporet. Dette er MEGET VIGTIGT – Ellers 

ved vi ikke, om jeres barn er gået eller ej. 

 

Mobning  
Mobning accepteres ikke og bekæmpes straks i tæt samarbejde med 

jer forældre og skolen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Billeder fra Skipper SFO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Morgen - SFO 

Morgen-SFO er åben fra 6.45 – 8.10. 

Børn, som kommer før 7.50, SKAL i morgen-SFO. 

 

Der åbnes kun på B-sporet (1.sal). 

 

Når barnet går i morgen SFO, er barnets første opgave at sige 

godmorgen til pædagogen, således at vi ved, at jeres barn er kommet. 

Derefter går nogle børn ud og leger, andre læser en bog, spiller et spil 

eller slapper af og vågner/hygger sig, inden skoledagen begynder. 

 

Legeaftaler 
 

Vi opfordrer til, at legeaftaler aftales dagen før, så begge hold 

forældre ved besked. Hvis børnene gerne vil med hinanden hjem, så 

lader vi den forælder, som først henter, vurdere om det kan lade sig 

gøre, og herefter kan forældrene tage kontakt til hinanden. 

 

Kontakt til Skipper SFO 
Se alle telefonnumre på bagsiden af denne pjece. 

 

Mail til personale og SFO – leder: Sendes via forældreintra 

 

Hjemmeside: www.skipper-clement-skolen.dk 

 

Derudover er I altid meget velkomne til at besøge os. 

 

 

 

 

 

 

http://www.skipper-clement-skolen.dk/


 

Telefonnumre i Skipper SFO 

Ring direkte til det spor, hvor jeres barn befinder sig: 

Mobilerne til de enkelte spor åbnes hver dag kl. 11.45 

Morgen-SFO + ferie benyt B-spor mobilnummer. 

A-spor (0.A, 1.A og 2.A)  41 32 00 66 

B-spor (0.B, 1.B, og 2.B)  41 32 00 67 

Toppen (3.A og 3.B, klub)  41 32 00 68 

Inta (S1-S2)   41 32 00 69 

Inta junior (S3 og S4)   41 32 00 72 

Camilla Kirchoff Pedersen (SFO – Leder) 41 32 00 70 

 

 

 

 

 

Find de nyeste opdateringer på hjemmesiden 

www.skipper-clement-skolen.dk 

Gå ind under fanen: SFO - Solsikken 
 

Husk - vi sender nyheder ud via forældreintra 

http://www.skipper-clement-skolen.dk/

