
      August, 2022 

Kære forældre og børn  

Nu er sommerferien ovre og vi håber i alle har nydt den. Vi har i hvert fald nydt alle de aktiviteter der har været her 
hen over sommeren, både i fællesugerne og i de uger hvor vi bare var os fra Gildbro. Nu glæder vi os til at hverdagen 
melder sig igen og til at se alle børnene i SFO’en til en masse fede aktiviteter og hyggestunder. Som noget nyt i år 
åbner SFO’en kl. 13:15 hver dag, samling vil som altid blive serveret kl. 14:00. 

Vi nyder det gode vejr imens det er her og derfor er det en god ide at give børnene solcreme med i tasken, så de kan 
tage det på hvis der er behov for det.  

Legetøjsdag Om mandagen er der legetøjsdag. Her kan børnene tage deres eget legetøj (dog ikke spillekonsoller, 
IPAD eller mobiltelefoner) med og lege sammen med de andre børn. Det eneste krav er, at der er tydeligt navn på de 
medbragte ting. Legetøjet er med på eget ansvar, dette betyder at SFO ikke har ansvaret hvis legetøjet går i stykker. 
Derfor er det en god ide at lade yndlingslegetøjet blive hjemme.   

Fødselsdage Som noget nyt vil vi fejre fødselsdagsbørnene den sidste fredag i hver måned med Diskotek på stue 4. 
Her vil de børn der har fødselsdag i den forgangne måned blive fejret. 

Pokemonkort Der har været mange konflikter omkring Pokemonkort og det kan være svært at lære at bytte kort. Af 
den grund har vi valgt at sætte fokus på Pokemonkort og hele børnenes forståelse af hvordan man bytter kort.  
Derfor har vi besluttet at mandage må børnene have Pokemonkort med i SFO’en. Det bliver stue 4 man kan lege 
med Pokemonkort og børnene skal ikke tage kort med de ikke vil bytte, for når man bytter, ja så kan man ikke lige 
hive aftalen tilbage igen. Børnene har selv ansvaret for deres kort, men vi hjælper og vejleder dem i at bytte. 

Telefondage Tirsdag og torsdag vil der være mulighed for at sidde med sin telefon på stue 4. Vi har fokus på hvad 
børnene ser og spiller. Der kan være meget socialt i at sidde og kigge/spille og det vil vi bringe i spil, bl.a. ved at 
skabe rammerne for telefondagene.  

Telefoner på SFO’en er desværre ikke kun godt, vi oplever at flere og flere børn snakker med forældrene uden at vi 
ved det, både i forhold til at børnene skal gå hjem og hvis der har været en konflikt. Vi skal have besked fra jer 
forældre om at jeres barn må gå hjem, dette kan i gøre via Aula og I kan ringe til SFO’en. 

Månedsplaner og ugeplaner Fra september måned vi i kunne se en månedsplan for aktiviteterne i SFO’en på Aula. 
Derudover vil der være en uge/dagsplan på whiteboardene ved indgangen.  

Garderober I den kommende periode har vi fokus på børnenes garderober. Derfor vil vi opfordre jer forældre, til 
at gennemgå jeres børns garderober hver fredag, så der er det tøj der skal være samt at i kan hjælpe jeres barn med 
at holde orden.  

Glemmekassen  Ved indgangen til SFO’en vil der være en kurv med ”ugens fund”, den vil blive tømt hver fredag i den 
store glemmekasse. Glemmekassen bliver tømt hver 3 måned og det tøj der ikke bliver hentet gives til Røde kors. Vi 
giver besked 2 uger før vi tømmer glemmekassen.   

 

De varmeste sommerhilsner fra os alle på Gildbroskolens SFO 


