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TELEFON

SFO: 20 76 38 12 
SFO-leder, Gry Helene Køhler-Rønje: 53 62 39 49

LiljenÅBNINGSTIDER

7.00-8.00 og 13.40-17.00
Når SFO-en har åbent i ferier er åbningstiden 
7.00-17.00
Lukket i skolens juleferie og påskeferie.
Lukket i juli måned.
Andre lukkedage: Store bededag, Kristi himmelfart, 
dagen efter Kristi himmelfart, 2. pinsedag samt 
grundlovsdag.

LILJEN ER EN DEL AF 
INSTITUT SANKT JOSEPH

Læs mere om sfo og hvad vi laver på skolens hjemmeside. 
Her finder du også de nyeste og opdaterede praktiske 
informationer: www.sanktjoseph.dk.

Velkommen til Liljen, 
Skolefritidsordningen på 
Institut Sankt Joseph

Her kan du finde information om 
dagligdagen i SFO-en, og om at få en 
god start som ny elev hos os

PRAKTISK SET

Da vi har mange børn, er det en stor hjælp, hvis I skriver 
navn i barnets tøj.

Det er meget praktisk at have en lille pose med 
skiftetøj liggende i barnets garderobe; med undertøj, 
sokker og bukser. I den våde sæson er regntøj og gum-
mistøvler også en god idé. 

Hvis et barn glemmer at krydse sig hjem, vil der 
blive ringet til forældrene inden SFO-en lukker, således 
vi kan sikre os, at barnet er gået. Vi opfordrer dog til, 
at I hjælper jeres børn med at huske at krydse sig hjem, 
når I henter, da det kan være ressourcekrævende, at føl-
ge op på de børn, der er gået uden at krydse sig hjem.

INFORMATIONER

Hver dag serveres der økologisk frugt og rugbrød, i  
gården.

Vi bruger Tabulex til indkrydsning af børn. Det 
er forældrenes ansvar, at melde gennem Tabulex både: 
hvem der henter udover forældre, om I holder ferie, hvis 
jeres barn er syg, hvis jeres barn går til en eller flere ak-
tiviteter på skolen (ISJ’s Musikskole), mv. Andre afvigel-
ser vedrørende afhentningen, kan tillige meddeles enten 
personligt, via ForældreIntra eller på telefon.

Den første fredag i måneden samt første fredag ef-
ter en lang ferie (efterårsferie, juleferie, vinterferie, på-
skeferie og sommerferie) er det legetøjsdag i SFO-en. 
Den dag har børnene lov til at medbringe eget legetøj 
hjemmefra, meget gerne med navn på. Det er dog på 
eget ansvar. Elektronisk legetøj er ikke tilladt.
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SFO-en har ca. 275 tilmeldte børn fra 0.-3. klasse og har 
ansat 9 uddannede pædagoger samt 6 medhjælpere. Vi de-
ler lokaler med skolen, og når skoledagen slutter, starter 
SFO-en. Som det første krydses børnene ind og informe-
res om hvilke aktiviteter, der er mulighed for at deltage i. 
Herefter kan børnene frit vælge, hvilket værksted de har 
lyst til at gå til og krydse sig ind der.

I SFO-en tager vi udgangspunkt i det samme værdi-
grundlag som skolen, dvs. det humanistiske dannelses-
grundlag danner baggrund for pædagogikken i SFO-en. I 
SFO-en er vi tillige opmærksomme på, at det er de sociale 
kompetencer, der er i spil, hvor det at kunne indgå i sam-
spil med mange børn på samme sted, for nogle kan væ-
re en udfordring og for andre en leg. Her bruger vi vores 
værksteder til at komme tæt på børnene.

I SFO-en bestemmer børnene selv, hvad de vil lave, 
og hvor de vil opholde sig, og vi lægger stor vægt på be-
grebet medansvar. Børnene skal lære at træffe egne valg 
og tage ansvar for sig selv og hinanden, inden for de givne 
rammer. For de børn, der føler det er svært, er det perso-
nalets opgave, at hjælpe børnene således, at de kan føle sig 
trygge i hverdagen. Det er det pædagogiske personales an-
svar, at tilbyde spændende, udviklende rammer og aktivi-
teter samt introducere dem til børnene. 

Vi har et nært samarbejde med skoledelen i Indsko-

lingen, som vi er en vigtig del af. Hver 0. klasse har sin 
egen klassepædagog tilknyttet, og fra 1.-3. klasse er der en 
sporpædagog tilknyttet henholdsvis a-sporet, b-sporet og i-
sporet. Klassepædagogen/sporpædagogen er god at henven-
de sig til, hvis man vil have indsigt i sit barns liv i indsko-
lingen. De længere samtaler bør dog aftales på forhånd.
 
VÆRKSTEDER

SFO-en tilbyder forskellige værksteder 
hver dag. De kan ses på opslagstavlen. 
Værkstederne bliver løbende præsen-
teret i det månedlige nyhedsbrev, som 
bliver sendt ud på Intra.

Det er en stor forandring for både børn og forældre at 
starte i SFO. Det kendte og trygge miljø i børnehaven 
erstattes af en ny stor skole og SFO-verden.

Her er børnene “de små”. De kender ikke mange 
børn og voksne på forhånd og heller ikke SFO-ens dag-
ligdag og struktur med anderledes rammer.

Derfor bruger vi i den første tid mange ressourcer 
på at skabe en god overgang med positive relationer.

På en SFO er normeringen anderledes end i børne-
haven, og en stor grad af selvhjulpenhed hos børnene 
letter overgangen fra børnehave til SFO. Derfor er det 
vigtigt, at børnene allerede når de begynder for eksem-
pel selv kan:

• tage jakke på, når de skal ud
• finde egen madkasse, når de skal spise og på tur
• holde rede på, hvor deres tøj er
• gå på toilettet, osv.

NYE BØRN I 0. KLASSEsfo INTRO


