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• Valgmoduler i SFO
• Morgenmodul, pris i 11 mdr.: kr. 883
• Eftermiddagsmodul, pris i 11 mdr.: 

kr. 1259
• Heltidsmodul, pris i 11 mdr.: kr. 

1635

Til alle moduler er det muligt at blive 
tilmeldt feriepasning i skoleferier og på 
skolefridage.

Ind- og udmelding af SFO skal ske 
elektronisk på Hjørring kommunes 
hjemmeside under pladsanvisningen.
pladsanvisningen.hjoerring.dk 
Udmelding skal ske med 1 mdr. varsel 
til den sidste dag i mdr.

• Skoleferier og skolefridage
I skoleferier og på skolefridage vil 
pasningen være i samarbejde med SFO-
Højene og SFO Bjergby. 

Der er lukket i SFO i Hjørring Kommune i 
uge 29 og 30, dagene MELLEM jul og 
nytår, de 3 dage inden påske og fredag i 
Kr. Himmelfartferien.  Der tilbydes særlig 
feriepasnng i samarbejde med 
Sydøstskolen

Både ved ferie- og den særlige 
feriepasning, er det nødvendigt med 
PRÆCIS tilmelding på AULA komme/gå
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Åbningstider i SFO

Mandag – torsdag 6.30 – 8.00 og

13.30 – 16.45   
fredage til kl. 6.30-8.00 og 13.30-16.00

Udvidet åbningstid: ansøgning sendes 
til pæd-leder Mona Larsen. Det er 
Skolebestyrelsen som behandler og 
godkender.

SFO – Lundergård 

0-3. årgang. SFO har basis i alrummet og 
klasserne i SFY-området.  3. årgang har et 
lokale, hvor der tilbydes specifikke 

aktiviteter til denne aldersgruppe. 

Tlf til SFO: 72333902

Kontrolleret fremmøde
Vi tjekker børnene ind og ud på AULA 
komme/gå. Hvis jeres barn selv må 
bestemme gå-hjem-tid er det VIGTIGT 
det fremgår på AULA
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• Personale i SFO

• Mona Larsen, Leder

• Anne Mette Pedersen, pæd

• Camilla Mogensen, pæd

• Anne Grethe Skov, pæd. medhj.

• Dorte Ørum, pæd

• Karin Jagtvad, pæd

• Michael Kristensen, pæd. medhj.

• Vita Vangsted, pæd

• Lisette Skovsmose, pæd

• Rasmus Hansen, pæd

• Maha Barbana, pæd

• Praktikpladser
• SFO´en er tilknyttet UCN som 

praktikinstitution. Vi modtager  2. og 
3. – års-studerende. De vil deltage i 
det pædagogiske arbejde i SFO og 
undervisning på lige fod med det 
faste personale. Der skiftes 1. juni og 
1. december. Navn og billede er på 
opslagstavlen ved SFO på skolen.

• I samarbejde med kommunens 
jobcenter stiller vi også et vist antal 
praktikpladser til rådighed.
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”Uden mad og drikke dur 
helten ikke”

• Morgenmad:
Morgen-børnene kan få morgenmad i 
SFO´en kl. 6.30-7.30.
Det kan være havregryn, A-38 med 
drys, havrefras/cornflakes og mælk.
• Eftermiddagsmad:
Der tilbydes en lille forfriskning i SFO 
ca. kl 14.00.
Det oftest et stykke brød, frugt og 
grønt.
Ved særlige lejligheder vil der bliver 
serveret fx kage….. 
Maden tilberedes i skolen kantine.

Kl. 13.30 – kl. 16.45/16.00
Holder barnet fri efter endt 
undervisning, er det vigtigt at sige farvel 
til den pædagog som kommer i klassen 
til tjek ind.

Hver dag (ca 5 min før undervisningen er 
slut) vil en pædagog fra SFO komme ind i 
barnets klasse og klikke barnet ind på 
AULA. Børnene orienteres kort om hvilke 
aktiviteter der tilbydes den pågældende 
dag. Her efter går alle på legepladsen.
Når børnene kommer ind vælger 
børnene sig på de aktiviteter de ønsker 
at deltage i.
Børnenes medbestemmelse og ret til frit 
at vælge prioriteres højt
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Aktiviter

Der vil hver dag være mulighed for at 
lege ude som inde.

Bevægelsesaktiviteter vægtes højt bla. 
ved idræt i hal og gymnastiksal. I 
perioder vil børnene blive tilbudt at 
deltage i idrætsaktiviteter, som de 
måske ikke i forvejen kender så meget 
til. Bålaktiviteter/udeliv, hvilket 
prioriteres højt i sommerhalvåret. Ved 
ture ud af huset , vil I få besked dagen i 
forvejen. 

Der vil hver dag være mulighed for 
kreative sysler enten voksenstyrede eller 
spontane aktiviteter styret af børnene 
selv.

Leg – leg – leg

Børnene lærer gennem legen, de 
udvikler deres fantasi og får bearbejdet 
deres hverdag. Det er i legen at barnet 
udvikler sociale kompetencer. Det er 
ofte i legen der skabes og knyttes nye 
venskaber.
De voksne i SFO støtter og guider 
børnene i at vedligeholde deres 
venskaber
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• Kommunikation, dialog og 
forældre-samarbejde

Personaletavle, årshjul og ugeplan er på 
opslagstavlen ved SFO. Her vil I kunne 
orientere jer om de planlagte aktiviteter. 

MEN:
Den daglige snak er vigtig. Selv om vi har 
AULA, har vi et ønske om at så manege 
som muligt kommer ind og henter deres 
børn.
Vi forventer ligeledes information, hvis 
der sker drastiske ændringer i barnets 
liv, fx familieforhold. På den måde kan vi 
forstå, støtte og guide barnet i dets 
eventuelle reaktioner.

Som forældre er I altid velkommen til en 
samtale omkring jeres barn og dets 
dagligdag i SFO

I samarbejde med skolen inviteres I til 
samtale omkring jeres barns trivsel, 
faglige og sociale udvikling
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Traditioner

Mange af SFO´ens traditioner knytter sig til 
årstider og højtider. Aktiviteterne kan være 
ude som inde. 

• Påske lege

• Idrætsdage

• Halloween

• Julefest/julefrokost

• Decemberhygge

For ugerne i december vil der ofte være et 
særligt program. 

Hemmelige aktiviter………..

Glade SFO-børn

Velkommen til SFO – Lundergård


