
 
29. november 2022 

 
              Gildbroskolen 

Nyhedsbrev Gildbro SFO 
 

 

Efteråret ved at være ovre og vinteren banker på døren. Der bliver puslet i julegaveværkstederne på SFO’en og 

snart skal vi i gang med julebag og julepynt. I kan se aktiviteterne i månedsplanen som vi ligger ud på Aula.  

 

Forældrekaffe. Vi vil gerne invitere alle forældre til kaffe, the eller varm kakao vad bålhuset onsdag d. 14. december kl. 

15:00 – 16:00, så når I kommer for at hente jeres barn så slå vejen forbi vores bålhus.        

Afhentning og sende hjem: Vi oplever, at flere er begyndt at bruge komme/gå modulet i Aula. Det er vi meget glade for, 

da det gør arbejdsgangen omkring ”at sende børn hjem” lettere for personalet og giver os mere tid til jeres børn.  

Når I vurderer, at jeres børn selv kan gå hjem, vurdere I samtidig, at de er så selvhjulpne at de selv kan tage tøj, sko og 

skoletaske på når de skal hjem. Vi vil derfor opfordre til, at I har træner det hjemme med jeres børn før de får lov at gå 

selv. 

Skriv gerne tidspunktet for ”gå hjem” på aula i god tid. Personalet tjekker aula flere gange i timen. Dog kan det godt tage 

tid at finde jeres barn og få dem sendt ud ad døren, da der skal ryddes op, tjekkes ud osv. Vi vil derfor opfordre jer til, at 

selv hente jeres barn hvis I har travlt.  

Vi oplever, at der er en del forældre som ringer direkte til deres børn og giver dem lov til at gå hjem. Da vi har 

tilsynspligten med jeres børn, må vi ikke sende dem hjem. Brug derfor aula til at give os besked.  

Telefondag. Vi rykker telefondagene (tirsdag og torsdag) til fredag, vi går fra to telefondage til en dag. Dette gør vi da vi 

oplevere at børnenes telefoner og smartwatchs, fylder meget for børnene når de er på SFO’en. Børnene bliver meget 

inaktive og det vil vi gerne lave om på. Derfor kommer der nu flere aktiviteter, som børnene har indflydelse på, og flere 

steder hvor børnene kan fordybe sig i lege. Det vil kunne se mere omkring i månedsplanerne som I finder på Aula. 

Esport. Som en ny pædagogiskaktivitet i Gildbro SFO og Klub (SFO2). Vil vi fra det nye år arbejde med digitaldannelse og 

esport i de nye lokaler vi har indrettet til det. Vi glæder os til at komme i gang. Dette vil I også kunne se mere om på vores 

månedsplaner.   

Garderober. Da vi går en kold og våd tid i møde, vil vi opfordre til at I får ryddet op i børnenes garderober, ryddet ud i de 

gamle tegninger, i skiftetøj, og få lagt noget nyt der passer til årstiden. 

Farvel og goddag. Vi er så heldige at vi er en uddannelsesinstitution. Dette er den fantastisk mulighed for at vi som 

institution bliver fagligt udfordret, af alle de pædagogstuderende der kommer vores vej. Den 1. december sige vi goddag til 

Rabia, som skal være hos os i hendes 2. praktik. Vi glæder os til at hun kommer!  

Desværre skal vi også sige farvel til Mohammed d. 30/11, der stopper efter et halvt års praktik (han bliver dog stadig bliver 

som vikar, i det omfang som hans studie tillader det). Vi har været rigtig glade for Mohammed og vi ønsker ham rigtig god 

vind fremover! 

23. december. SFO’en holder ferieåbent. HUSK at jeres barn på Aula, hvis I har brug for pasning. 

 

Rigtig god december måned 

Personalet i Gildbro SFO 


