
Velkommen i Vestfjendsskolens SFO 

                                                                                               Personale  
                                                                                               Helle Krogh Madsen                                            
                                                                                               Tove Bang Sørensen 
                                                                                               Maybritt Holtegaard Sørensen 
                                                                                               Trine Dahl Mouritsen 
                                                                                               Pia Lohse 

 
Vi kan kontaktes på 87 87 26 95 
 
Indmeldelse 

- Viborg.dk 

 
Åbningstid:  

- Man. – tors. 6.15 - 17.00 
- Fre. 6.15 – 16.00 

 
Frugtordning 

- Hver dag serveres frugt og rugbrød. Dette koster 50,- pr. måned i 10 mdr. - 
altså 500,- pr. år. Beløbet kan indbetales via Skolens hjemmeside -
information/indbetaling eller kontant til personalet. 

 
Morgenmad 

- Havregryn og cornflakes mellem 6.15-7.15 
 
 
Skiftetøj 

- Husk altid at have skiftetøj i garderoben - og at tjekke op på, om der mangler 
noget. 

 
Komme/gå modul 

- Husk altid at give besked om dit barns mødetider – gerne inden middag. Vi 
sender gerne børnene til forskellige fritidsaktiviteter. 

 
Månedskalender 

- Hver måned udsendes en kalender. 
 



På skolefridage – hvor SFOèn holder åbent, (se ferieplan) vil vi meget gerne at 
børnene kun tilmeldes, hvis de kommer. Vi oplever desværre alt for ofte at tilmeldte 
børn ikke dukker op, og at vi ville kunne udnytte vores ressourcer bedre på et andet 
tidspunkt, hvor der vil være flere børn. 
 
På skolefridage kan eftermiddagsbørn benytte SFOèn fra kl. 8.00. 
Af hensyn til mulighed for ture ud af huset, vil vi gerne at alle børn møder senest kl. 
9.30. 
 
Busserne kører ikke i skoleferierne. 
 
I det pædagogiske arbejde med børnene lægger vi vægt på den frie leg hvor 

børnene selv kan finde og dyrke gode relationer, lege på kryds og tværs af alder og 

køn.  

Til halloween, jul, fastelavn og påske er der tradition for kreative 

aktiviteter/udsmykning samt en anden aktivitet/arrangement end hverdagen ellers 

byder på. 

Vores eftermiddag i SFOèn begynder med, at vi er ude på legepladsen, hvor børnene 

kan lege frit eller deltage i forskellige planlagte aktiviteter. Ca. kl. 13.45 serveres 

eftermiddagsmad. I løbet af eftermiddagen er der altid mulighed for fri leg, kreative 

småaktiviteter, spil, læsning og meget mere. Hold øje med kalenderen – for særlige 

aktiviteter (f.eks. båldag, skovtur, tur til åen, hallen) 

Alle klasser har en ugentlig ”spilledag” fra kl. 14.00-15.30 (computer, Ipads, Wii) 


