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• Valgmoduler i den nye SFO 
• Morgenmodul, pris i 11 mdr.: kr. 874 

• Eftermiddagsmodul, pris i 11 mdr.: kr. 1134 

• Heltidsmodul, pris i 11 mdr.: kr. 1435 

 

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. 
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• SFO har basis i alrummet i fase 1 
       Alle klasser benyttes til lege- og grupperum i SFO´ens åbningstid 

 
• Åbningstider i SFO 
• Mandag – fredag 6.30 –  8.00 og 
                                    14.00 – 17.00    fredage dog til kl. 16.00 

 
• Kontrolleret fremmøde 
• Børnene klikker selv ud og ind på TABULEX, men SKAL altid sige goddag og 

farvel til en voksen 
• Ønsker I, at jeres barn selv må lave aftaler og give mundtlig besked til SFO, 

afleveres en ”mundlig-besked-seddel” med underskrift til os.  
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• Personale i SFO 
• Mona Larsen, SFO-leder 

• Jane Havmand, pæd 

• Birthe Nielsen, pæd 

• Birthe Faldberg, pæd. medhj. 

• Helle Arildsen, pæd 

• Kirsten Kjølbye, pæd 

• Helle Ditlevsen, pæd 

• Fathi Rahal, pæd 

• Michael Jensen, pæd 

• Birgit Jakobsen, pæd. medhj. 

 

• Praktikpladser 
 

• SFO´en er tilknyttet UCN som 
praktikinstitution. Vi modtager  
1., 2. og 3. – års-studerende. De 
vil deltage i det pædagogiske 
arbejde i SFO og undervisning på 
lige fod med det faste personale. 

• I samarbejde med kommunens 
jobcenter stiller vi også et vist 
antal job-tilskudsstillinger og 
praktikpladser til rådighed. 
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•  ”God morgen-start” 
 

Vi har erfaret, at en del børn går skoledagen i møde uden at have fået 
morgenmad. Det kan der være flere grunde til, bl.a. at nogle børn har svært 
ved at spise lige, når de er stået op. 

Vi har etableret et specielt morgentilbud med forskellige morgenmads-
produkter, der vil fx kunne vælges mellem: hjemmebagte boller, rugbrød 
eller knækbrød med ost og smør, yoghurt, A38, mysli, havrefras, havregryn, 
cornflakes osv. Vi vil løbende tale med børnene om, deres ønsker til 
morgenmad.  

Birthe F og Birgit udgør sammen med skiftende pædagoger et fast 
”morgenteam”.  
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• Spisegrupper 
Hver dag når undervisningen er slut, 
mødes børnene i deres spisegruppe. 
Her er altid en voksen tilstede og der 
klikkes ind eller ud på tabulex. 
Børnene har her mulighed for at spise 
(resten) af deres medbragte mad, tale 
om skoledagen og høre om hvilke 
aktivitets-muligheder der er den 
pågældende eftermiddag. I spisegrup-      
pen øves desuden forskellige sociale 
aktiviteter 
 

Holder barnet fri efter endt 
undervisning, er det vigtigt at få klikket 
ud, men mest af alt  at sige farvel til 
en voksen. 

Fra kl. 13.30 – kl. 17.00 
Efter spisegruppen vælger børnene sig på, 
hvilke aktiviteter de ønsker at deltage i. 
Vi lægger vægt på børnenes medbe-
stemmelse og ret til frit at vælge. 
Der vil hver dag være mulighed for at lege 
ude som inde. Bevægelsesaktiviteter 
vægtes højt bla. ved idræt i hallen og leg 
ved det nye anlæg. I perioder vil børnene 
blive tilbudt at deltage i idrætsaktiviteter, 
som de måske ikke i forvejen kender så 
meget til. Ved ture ud af huset , vil I få 
besked dagen i forvejen. 
Der vil hver dag være mulighed for 
kreative sysler i eller ved værkstedet. 
Ca. 15.00 tilbydes børnene  et stykke 
knækbrød. 
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Traditioner 
• Disko: Forår og efterår 

vil vi invitere børnene til 
”disko”. Det vil være en 
torsdag aften fra 18.00-
20.30 og det koster 10 kr. 
at deltage. 

• Vinterfest: 
    I januar/februar holder vi 

    vinterfest      

 

• Decemberhygge 
For ugerne i december vil 
der være et særligt 
program. 

 
Denne side vil løbende blive 
udviklet i takt med, at vi ser hvilke 
traditioner der får betydning i 
SFO´en. 
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• Skoleferier og 
skolefridage 

I skoleferier og på skolefridage 
vil pasningen være i 
samarbejde med SFO-
Lundergård og SFO Bjergby.  

 

Som hovedregel vil pasningen 
altid finde sted på Lille 
Lundergård. 

 

• Nyhedsbreve 
Ca. hver 3. mdr vil I modtage 
et nyhedsbrev fra SFO´en. 

Er der ændringer i 
dagligdagen, vil I selvfølgelig 
modtage besked. 

Både den elektroniske og 
fysiske opslagstavle ved 
SFO´en vil blive benyttet. 

 

Velkommen til SFO - Højene 


