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Kontakt: 
SFO-Baggesen             58572389 
SFO-afdelingsleder, Bettina Wentzer:          58572388 
Viceskoleleder, Henriette  V. Christensen:          58572382 
 

 

Vi håber, at denne ABC har givet jer et indtryk af, hvad det vil sige at være en del af 

SFO-Baggesen, og hvad vi forventer af børnene, os selv og jer som forældre. 

 

Hvis du/I har kommentar eller yderligere spørgsmål er du/I velkomne til at kontakte 

os. 

 

ABC’en bliver hvert år revideret, så vi modtager gerne forslag til yderligere indhold/

mangler og rettelser m.m. 

 

 

På gensyn - Os i SFO-Baggesen. 

  

Baggesenskolen 

2020 

SFO’ens ABC 

 



2 

Præsentation 
Denne ABC er en alfabetisk opdelt information, som forhåbentlig vil give dig 
svar på mange af de spørgsmål, der opstår, når dit barn skal starte i SFO 
(skolefritidsordning). 
 
Da tiden i SFO'en anses som barnets ”fritid” er det vigtigt, at vores tilbud i 
løbet af dagen bærer præg af forskellige aktiviteter, så vi rammer den brede 
gruppe af børn i alderen 6-10 år. 
 
Ved skift til SFO er der en del ændringer i forhold til, hvis barnet har gået i 
børnehave eller har været passet hjemme. En af de væsentligste ændringer 
er normeringen - om eftermiddagen er der i spidsbelastningstiden ca. 25 
børn pr. pædagog. Både forældre og børn skal vænne sig til disse ændringer 
– nogle vænner sig hurtigt til den anderledes hverdag, andre kræver lidt 
længere tid. 
Nedenfor kan du se, hvad vi forventer barnet selv kan (eller må lære hur-
tigt). Det er bl.a.: 
 At tage overtøj af og på. 
 At hænge/sætte sin skoletaske i garderoben. 
 At tage sko på og af (herunder binde snørebånd). 
 At rydde op efter sig selv. 
 At deltage til ”frugt” og i små eller store aktiviteter. 
 At kunne gå på toilettet alene (tørre sig, vaske hænder etc.). 
 At blive i SFO til man bliver hentet eller må gå hjem efter aftale med 

forældre og pædagoger. 
 At rette sig efter de voksnes/medarbejdernes anvisninger. 

 
I starten vil vi selvfølgelig gerne hjælpe jer til rette. Det er vigtigt for os, at I 
føler jer trygge ved, at jeres barn er hos os, og at alle børn trives i en spæn-
dende og udfordrende hverdag i SFO-Baggesen. 
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Små spontane ture i dagligdagen i tidsrummet 13.40–15.00 annoncerer vi 
ikke i forvejen. Skal dit barn til læge eller lignende før kl. 15.00, og derfor er 
forhindret i at deltage, så ”giv besked” Via Aula. 
Planlagte ture, som forventes at vare længere end til kl. 15.00 annonceres 
ved tur-seddel med hjem og/eller på forældre-Aula. 
 
Udmeldelse 
Forældre kan udmelde barnet med en måneds varsel den 1. i en måned. 
Udmeldelsen kan kun ske ved brug af Netborger.dk eller henvendelse til 
kommunens pladsanvisning. 
Holder barnet op med at bruge sin plads, udmeldes det ikke automatisk - 
forældrene SKAL udmelde også ved skoleskift, -her gælder andre opsigelses-
regler. 
 
Vilde Vulkaner 
SFOen tager hvert år med på Børnefestivalen ”Vilde Vulkaner” i Vording-
borg (i hvert fald hvis vi er heldige at få fat i nogle af de 10.000 billetter der 
bliver sat til salg). Vi drager afsted i bus fra onsdag til fredag den første uge i 
sommerferien. Festivalen har eksisteret i 25 år, og er en kæmpe succes for 
børn og voksne. Vi tager afsted med ca. 40 børn fra 2. - 3. klasse samt 4 
voksne. 

Vi sover i store telte, spiser slik, hører musik, hygger, leger, er i Tivoli, dan-
ser, spiller, er i stort legeland og meget meget mere… Alt sammen inden for 
et kæmpe indhegnet område, hvor der døgnet rundt står vagter ved ud- og 
indgangene. 

…Nogle skønne dage som børn og voksne ser MEGET frem til! 

 
Åbningstid 
SFO'en har åbent på skoledage mellem 6.00-8.00 for børn, tilmeldt morgen-
ordningen og 13.40-17.00 for børn, tilmeldt eftermiddagsordningen. 
På skolefridage og ferier har SFO'en åbent mellem 6.00-17.00 for børn, til-
meldt morgenordningen. Fra 8.00 – 17.00 har vi åbent for børn, tilmeldt 
eftermiddagsordningen. 
Bemærk: Kun børn med morgenordning må være på skolen før kl. 8.00. Sko-
len har først tilsynspligt fra kl. 8.00. 
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gerne sende deres barn en sms, så barnet kan fremvise denne til medarbej-
derne. 
Hvis I har særlige vigtige grunde og skal i kontakt med jeres barn, kan I ringe 
til os.  
Begræns dog opringning. 
Vi udleverer ikke tlf. numre på andre, men henviser til klasselister. 
Vi opfordrer til, at børnenes mobiltelefoner/tablets bliver hjemme. Vi påta-
ger os intet ansvar, hvis telefonen mistes eller går i stykker.  
Vi opfordrer til, at I/forældre ikke taler i mobiltelefon, når I er i SFO'en. 
 
Tonen/sproget 
Vi ønsker at fremme en ”ordentlig” tone. Vi taler ordentligt til hinanden 
uden bandeord og råben. Vi voksne er rollemodeller for børnene, og de ko-
pierer os. Derfor er det vigtigt at være bevidste om vores påvirkning og 
sprogbrug overfor hinanden og børnene. 
Bevar den gode tone J 
 
Traditioner 
Vi har faste traditioner på tværs af undervisningsdelen og fritidsdelen f.eks. 
omkring jul og fastelavn. 
I vil blive orienteret om de forskellige begivenheder ved opslag og i nyheds-

breve. 
 
Trafik 
I SFO'en kan vi tage på ture ud af huset. Det be-
tyder, at vi skal ud i trafikken. Mange børn har et 
godt kendskab til trafikken, men der er forskel 
på at gå med mor og far og at gå med to voksne 

og 20 børn. Derfor ser vi det som en vigtig opgave at træne børnene i trafik-
ken. 
I trafikken går børnene to og to ved siden af hinanden. Skal vi med offentli-
ge transportmidler, tæller vi børnene, når vi går ind, og igen når vi går ud. 
 
Trivselsarrangementer 
SFO'ens personale kan deltage i klassearrangementer, som bygger på at 
skabe trivsel mellem børn og forældre. 
 
Ture ”ud af huset” 
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SFO'ens fysiske rammer. 
SFO har eget lokale, men her er ikke plads nok, så vi deler lokaler med un-
dervisningen. De lokaler vi fortrinsvis bruger er: ”Længen” hvor nuværende 
0. klasse ligger, PC-rummet og hobbyrummet ”Klip og Klat” og 
”himmelrummet”( for 2.+3. klasse)  
Vi bruger også andre lokaler bl.a. hal, gymnastiksal, Multihus og ude, men 
der er altid åbent i SFOen. 
 
ABC……… 
 
Aflevering af børn 
Når barnet kommer i SFO'en inden skolestart (kl. 8.05) skal han/hun sige 
goddag til den/de voksne, som har morgenpasningen. 
Barnet skal selv tjekke sig ind via ind krydsning. 
Alle børn bliver automatisk tjekket ind af personalet, når SFOen åbner efter 
skoletid går børnene selv ind i SFO’en når de får fri fra undervisning. 
 
Afhentning af børn 
Når barnet skal hjem fra SFO, skal han/hun sige farvel til den voksne i foyer'-
en. ALLE skal tjekkes ud, når de går hjem. 
Hvis barnet selv må gå hjem, eller det er andre end jer forældre der henter 
barnet, skal der gives besked via Aula. Ingen børn må, uden forudgående 
aftale mellem personalet og forældre, forlade SFO'en i åbningstiden. 
Hvis børn forlader stedet uden tilladelse, har vi særlige retningslinjer for 
håndtering af dette. 
 
Vores matrikel er stor og vores hjørner og kroge er mange og kan virke 
uoverskuelige – DET KAN TAGE TID AT HENTE!  
Vi synes, at aktive børn er dejlige børn, men aktive børn flytter sig!  
Vi finder og sender som udgangspunkt ikke dit barn. 
 
Badning  
Hvis vejret og forholdene tillader det, bader vi med børnene i sommerperio-
den. Der bades under skrappe retningslinjer, og det er ubetinget de voksne 
som bestemmer! Må dit barn ikke bade skal du give os skriftlig besked. 
 
Beskeder 
Daglige beskeder vedr. dit barn skal meddeles via Aula.  
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Billeder 
Se alle billeder lagt op af institutionen. Det kan f.eks. være fra en tur eller 
lign. 
 
Brandøvelse. 
Vi holder to årlige brandøvelser – henholdsvis efterår og forår. 
Samlingsstedet ved brand er som udgangspunkt på den ”sorte boldbane” 
ved siden af Storebæltshallen. 
Er der annonceret BRAND skal ALLE hurtigst muligt gå til stedet. Ingen børn 
må gå hjem uden at være registreret af en medarbejder. 
 
Børneattester 
Alle, som arbejder eller er i praktik i SFO'en, skal aflevere en børne-attest 
iht. § 36 i Bekendtgørelsen om personoplysninger i Det centrale Kriminalre-
gister. 
 
Børnefødselsdag 
Mht. at dele ud, så er det ganske frit. Vil 
man gerne, så er det OK - vil man ikke, er 
det også OK. Holder man børnefødselsdag 
hjemme, så opfordrer vi til, at man invite-
rer hele klassen eller alle drenge/piger. De 
fleste børn deler lidt ud i klassen og ikke i 
SFO’en. 
 
Computer 
Vi har computerrum. Vi bruger fortrinsvis Pc'erne og iPads til spil. 
Børnene må ikke spille spil, der er beregnet til højere alderstrin. Dvs. at de 
ikke må spille spil, der er mærket 10+ og derover.  
Vi har ikke filter med ”forbudt for børn”, så hvis Jeres barn har besøgt en 
sådan side, vil vi gerne vide det. 
 
Cykelparkering/løbehjul 
Cykelparkeringen ved Storebæltshallens halvtag er forbeholdt skolens med-
arbejdere – Børnenes cykler henvises til stativerne ved ”den sorte boldba-
ne”. 
Cykler skal sættes i cykelstativerne. I barnets garderobe er der plads til op-
bevaring af cykelhjelme.  
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skole/SFO. Vi smører kun i særlige tilfælde, og hvis vi/børnene har været i 
vandet. 
 
Sutsko – indesko 
Er meget velkomne. De skal enten opbevares i kassen eller i en pose på bar-
nets knage. Lad være at investere i smarte modeller og husk NAVN i skoene. 
 
Studerende - praktikanter 
Hvert halve år modtager vi 1-2 nye pæd.-studerende, som indgår i det dagli-
ge arbejde, men også har sine egne projekter.  
Hvis vi får besøg udefra af studerende, der ønsker at lave projekter med 
jeres barn, vil I blive orienteret herom. 
Vi modtager jævnligt andre praktikanter fra folkeskolen, Pædagogiske assi-
stenter samt personer i virksomhedstræning. 
 
Sygdom 
Syge børn modtages ikke i SFO'en. Reglerne for fremmøde i SFO'en er bl.a. 
fastsat for ikke at sprede smitsomme sygdomme. Et enkelt sygdomstilfælde 
giver ofte anledning til, at flere børn smittes. 
Hvis et barn har feber, eller hvis almentilstanden er så dårlig, at barnet ikke 
kan deltage i den almindelige dagligdag, vil vi kontakte jer, så I kan hente 
barnet og evt. søge læge. 
Barnet skal være rask, 
feberfrit i et døgn og al-
mentilstanden sådan, at 
barnet kan deltage i 
planlagte aktiviteter bå-
de inde og ude. 
Se også: 
www.sygeboern.dk 
 
Telefon/mobiltelefon 
I SFO'en må telefonen 
som hovedregel ikke benyttes af børn. Legeaftaler skal aftales uden for SFO 
tid. Er barnet ked af det og vil hjem, er det en medarbejder fra SFO'en, der 
ringer hjem, og ikke barnet selv. 
Aftaler indgås mellem medarbejdere og forældre. Vi accepterer ikke: ”Min 
mor har lige ringet på min mobil og sagt, at jeg skal gå…..”  Forældre må 

http://www.sygeboern.dk
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håndled. 
 
Påklædning 
Vi anbefaler, at børnene er praktisk klædt på, så de kan bevæge sig frit og 
uhæmmet. Tøjet skal kunne tåle at blive beskidt. Snore i hætter og eventu-
elt flyverdragter bør fjernes af sikkerheds hensyn. Børnene skal have tøj på 
til årstiden. Regntøj, varm trøje og gummistøvler bør altid forefindes i bør-
nenes garderobeplads (Vi ved, at det kan knibe med pladsen). HUSK NAVN i 
tøj og sko!!! 
 
Rygning 
SFO'en (og skolen og hallen) er røgfrit område, også legepladsen! – Undlad 
at smide skodder, og stå ikke og ryg lige op af vores indgangsdør! Det er 
ikke tilladt at ryge på skolens matrikel mellem 6.00-17.00. 
 
Samtaler 
Skole og SFO afholder fælles skole-/hjemsamtaler i efteråret for 0.+1. klas-
se. Her er både lærere og pædagoger til stede. I vil blive inviteret via Aula. 
I er altid velkomne til at få en samtale vedr. jeres barn, og vi vil i SFO'en lige-
ledes kontakte jer vedr. en samtale, hvis vi har behov for dette.  
 
Skadestue/lægebesøg (akut) 
Skadestuebesøg er heldigvis meget sjældne, men hvis uheldet er ude, og et 
skadestuebesøg er nødvendigt, forsøger vi altid, inden vi tager af sted, at 
kontakte en af forældrene telefonisk (eller kontaktperson – oplyst på stam-
kortet i Aula) for at aftale forløbet. I kan vælge at møde os i SFO'en eller på 
skadestuen. Ved skadestuebesøg medbringer vi altid stamkortet – Det er 
vigtigt, at Aula oplysninger er opdateret. 
 
Slik 
Barnet må ikke medbringe slik, dog er det en undtagelse, hvis det skal dele 
ud til alle børnene. 
Har barnet alligevel slik med, vil det blive lagt væk og sendt med hjem. 
SFO'en serverer kun slik og andre søde sager i forbindelse med specielle 
arrangementer og lign. 
 
Solcreme 
Vi henstiller kraftigt til, at børn i sommerperioden smøres hjemmefra inden 
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Børnene må ikke benytte egne cykler på legepladsen/i skolegården. 
BRUG CYKELHJELM  
Løbehjul kan også låses inde i stativerne v/hallen. Her skal dog medbringes 
en hængelås. 
 
Dagligdagen 
Kl. 6.00 åbner SFO'en på skolen for børn, der er tilmeldt morgen-ordningen. 
Der serveres morgenmad fra kl. 6.00-7.45 (fortrinsvis 
rugfras og havregryn/grød). 
Kl. 8.00-13.40 er SFO'en lukket på skoledage. Kl. 13.40-17.00 er SFO'en igen 
åben. Der vil være forskellige  
aktiviteter i gang mange forskellige steder – inde og ude! 
På skolefridage er SFO'en åben fra 6.00-17.00 for børn, der er tilmeldt mor-
genordningen. Fra 8.00–17.00 er der åbent for alle børn, som er tilmeldt 
eftermiddagsordningen. 
Børn der kommer til skolen inden kl.8.00 skal enten være tilmeldt SFO mor-
genordning eller opholde sig på udearealet mellem skole og hallen. 
 
 
Dyr 
Pga. allergi må kæledyr ikke medbringes i SFO'en. Hunde skal parkeres 
udenfor og helst ikke lige op ad indgangsdøren. 
 
Ferier 
Når barnet holder ferie/fri skal det oplyses i Aula. 
Antallet af børn med pasningsbehov i ferieperioderne har indflydelse på, 
hvornår personalet kan afholde ferie og på aktivitetsniveauet. 
I ferier og på skolefridage skal barnet være i SFO'en senest 9.30, da vi kan 
have planer om at skulle ”ud af huset”. Kommer man senere, kan man risi-
kere at møde en låst dør. 
 
Forsikring 
Vi anbefaler, at I selv tegner en børne-ulykkesforsikring. Det sker at børn 
falder og slår fx tænderne. Her skal skaden meldes til familiens forsikring. 
Mister barnet ejendele f.eks. tøj eller går det i stykker dækker skolen/
SFO’en heller ikke. 
Vi hjælper gerne med at finde bortkomne ting og sager. Du/I kan hjælpe ved 
at sætte navn på tøj m.m., ikke give barnet ”værdifulde” ting med og holde 
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orden ved/i dit barn garderobe. Se i øvrigt skolens hjemmeside 
”erstatningsansvar”. 
 
Forældre-Aula 
En del af kommunikationen mellem forældre og SFO foregår via Aula. Her 
skriver vi til jer, og her kan I skrive til os – både til jeres barns skolepædagog 
og til SFO-ledelsen. 
Det er derfor vigtig, at I/du tjekker jævnligt. 
Har du problemer med kode m.m. kan skolekontoret hjælpe. 
 
Forældremøder 
Der afholdes almindeligvis ikke specielle SFO-forældremøder – medarbej-
derne deltager på Skole-forældre-møderne og i Skole-/hjemsamtaler i 
0.+1.klasse om efteråret. Du kan altid anmode om ekstraordinære samtaler. 
 

Frugt 
Frugten består alminde-
ligvis af groft brød og 
frugt samt vand og har 
åbent mellem ca. kl. 
14.30 og 15.30. Der er 
Café i SFO’en. Børnene 
skal selv sørge for at 
komme forbi, og udvalg-
te børn deltager i tilbe-
redning og udlevering. 
Børnene må gerne spise 
egen mad i Caféen. 
 

Førstehjælpskursus 
Medarbejderne deltager løbende i førstehjælpskursus. 
 
Garderobe 
Der er ingen speciel SFO-garderobe - børnenes garderobeplads er uden for 
deres klasse-lokale. I garderoben skal skoletaskerne, overtøj, sko m.m. op-
bevares. Oprydning i denne er et børn + forældreansvar. Vi opfordrer til at 
alle børn har skiftetøj liggende passende til årstiden. 
I ferie bruges garderoben ved indgangen. 
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PAS PÅ SMÅ OG STORE - KØR FORSIGTIGT!!!   
Og cykler du så – BRUG CYKELHJELM!!! 
 
Penge 
Vi sælger ikke noget i SFO'en (slik, sodavand m.m.), så der er ingen grund til 
at medbringe penge. Hvis barnet har penge med, er det på eget ansvar. 
 
Pladsgaranti. 
Der er pladsgaranti. Det betyder, at man kan få plads, når man ønsker det. 
Ønsker man at holde pause fra SFO’en, skal man være obs på, at der er en 

udmeldelsesprocedure – se Udmeldelse. 
 
Skriftetøj 
Hvis ”uheldet” er ude, har vi lidt skiftetøj/lånetøj. Vi 
opfordrer til du lægger et sæt skiftetøj i barnet garde-
robe. Husk navn i tøjet! 
 
Skolepædagog 
Hvert barn/klasse har tilknyttet en skolepædagog. 
Skolepædagogen er ham/hende, der har timer i den 
klasse, som barnet går i. Skolepædagogen kan deltage 
i skole/hjem samtalerne, forældremøder i klassen 
m.m. De har ligeledes tilsynet i det store frikvarter 
midt på dagen. 
PPR 
PPR står for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. PPR 

er et tilbud, hvor bl.a. I som forældre kan henvende jer for at få råd og vej-
ledning vedr. børn og unge mellem 0-18 år.  
Se www.slagelse.dk 
 
Projektperioder 
I løbet af året laver vi forskellige projekter af 2 – 3 ugers varighed. 
Overskrifter og indhold kan eksempelvis være mad – sport – motion – jul 
m.m. 
 
Rulleskøjter 
Vi har rulleskøjter til brug på legepladsen. Børnene må af sikkerhedsgrunde 
kun bruge disse, hvis de er iført hjelm og  beskyttere på knæ, albuer og 

http://www.slagelse.dk
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eller benyt borgerservice. 
 
Meddelelser fra SFO’en - SFO-NYT 
Vi udsender ind imellem Nyheder til alle med SFO-plads. Nyhederne bliver 
udsendt via. Aula. 
Vi forventer, at I læser de nyheder/beskeder, som vi udsender. 
 
Multi-dag 
Én gang årligt deltager vi i fællesskab med de nærmest liggende SFO'er i et 
arrangement. Det foregår mellem kl. 12.00 – 17.00, og forældre er meget 
velkomne til at være med og hente barnet på det sted, 
hvor arrangementet afholdes f.eks. stadion eller by-
parken. 
 
Oprydning 
I dagligdagen hjælper vi børnene med at huske: At ryd-
de op efter sig og hjælpe hinanden med oprydningen. 
Når barnet bliver hentet, skal barnet ligeledes hjælpes 
til at huske at rydde op efter sig, inden han/hun går. 
Vi ønsker et godt samarbejde med jer forældre bl.a. 
omkring oprydningen ved afhentning – såvel udendørs 
som indendørs. 
Kørertøjer (mooncars osv) skal efter endt brug, sættes 
tilbage ved legeskuret! 
 
Opslagstavler / informationer 
I foyer'en er der tavler med oplysninger om dagens aktiviteter.  
Vigtige informationer vil blive udsendt via Aula.  
 
Parkering 
Vi opfordrer til, at børnene går eller cykler i skole.  
Cykler skal parkeres ved den sorte fodboldbane. 
I Jens Baggesensgade ved ”kiss and ride”-pladsen kan man holde kortvarigt. 
På Teilmanns Allé er der også en stor P-plads - her anbefaler vi kraftigt, at 
børn bliver fulgt over den stærkt trafikerede Teilmanns Allé. 
Bag Storebæltshallen er der også en P-plads. Man kommer til pladsen ved 
at køre ned ad Jens Baggesensgade og Gasværksvej. Her er der gennem-
gang til skolen.  
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Glemmekassen 
I indgangen til SFO’en hænger vi tøj og stiller ting, som har mistet ejerdren-
ge/-piger. Med jævne mellemrum opfordrer vi til at kigge efter egen dele og 
efterfølgende bliver uafhentet tøj afleveret til genbrug.  
Meddelelse om ”udsmidning” vil blive annonceret via forældre Aula. Det er 
en god idé med navn i alle ejendele, så kan vi bedre hjælpe hinanden og 
børnene med at passe på ting og sager. 
Værdigenstande opbevares i Foyeren eller på skolekontoret. 
 
 
Konflikthåndtering 
Hvor mennesker er samlet, kan der opstå konflikter. Vi vil hjælpe børnene 
til selv at løse deres konflikter. Vi er opmærksomme på, at nogle børn har 
lettere ved det end andre. Vi støtter børnene og ser dem udvikle sig i kon-
flikthåndtering. Børnene kan altid søge råd og støtte hos de voksne. Hvis 
barnet har været med i en større konflikt, vil I blive orienteret, så I kan tage 
en snak om det hjemme. 
Lad være med at fortsætte konflikter hjemme og sæt ikke andre børn, for-
ældre eller medarbejdere i dårligt lys. 
Fortæller barnet noget hjemme, som I undrer jer over - så kontakt os - hel-
lere én gang for meget, end én gang for lidt.  
 
Kost- og frugtpolitik 
Vi følger den overordnede kostpolitik for Børn og Unge i Slagelse Kommune. 
Om den daglige frugt - se afsnittet FRUGT. 
Vi har en mappe med 
kostpolitikken, samt en 
pjece fra sundheds-
styrelsen. Mappen bru-
ges til sunde/gode op-
skrifter. 
Læs mere på 
www.slagelse.dk 
 
Kurv/kasse 
Alle børn har en kasse i 
garderoben med navn 

http://www.slagelse.dk


8 

på. Kassen er til at opbevarer skiftetøj evt. sko og andre småting i. Kassen er 
ikke med lås, så lad værdi-genstande blive hjemme. 
Ryd op i garderoben med jævne mellemrum! 
 
Legetøj med hjemmefra 
Vi opfordrer til, at børnenes legetøj bliver hjemme. Vi påtager os intet an-
svar for medbragt legetøj. Herunder mobiltelefoner. 
 
Lukkedage. 
Der er udmeldt nogle årlige lukkedage. I vil inden disse lukkedage modtage 
besked via. Aula om jeres aktuelle pasningsbehov. Pasningen på lukkedage-
ne varetages af SFO’erne på skift (Broskolen, Tårnborg skole, Vemmelev 
skole og Baggesenskolen). 
 
Lus 
Lus er et tilbagevendende problem, som vi gerne vil til livs. Vi forventer, at I 
jævnligt tjekker Jeres barn. Hvis vi konstaterer lus, vil I blive kontaktet og 
bedt om at kæmme og behandle. 
 
Låste døre 
Børn må ikke være bag låste døre. Er en dør til et lokale låst betyder det, at 
vi ikke gør brug af lokalet. Børn kan godt få lov til at lege i et lokale/
grupperum uden voksne, men så skal døren være ulåst. 
 
Mail 
Du kan skrive til os via Aula – både til enkelte medarbejdere og til ledelsen.  
  
Medicin 
Vi kan ikke påtage os at give børnene medicin medmindre, der er tale om 
en kronisk lidelse, som astma, bronkitis, sukkersyge m.m. 
Såfremt vi har påtaget os at give barnet lægeordineret medicin i løbet af 
dagen, skal der foreligge en instruks for medicingivningen, samt forsvarlig 
opbevaring. Aftale om medicingivning skal ske skriftligt mellem forældre og 
SFO’en. 
Når barnet efter akut smitsom sygdom igen kommer i SFO'en skal evt. fort-
sat medicin gives på tidspunkter udenfor SFO-tiden.  
Efter to dages penicillinbehandling må barnet igen komme i institutionen, 
såfremt det er feberfrit og raskt nok til at kunne deltage i dagligdagen både 

9 

ude og inde. 
Se også: www.sygeboern.dk 
 
Mobning 
Skolen og SFO’en arbejder i 
fællesskab på at komme 
mobning til livs. Vores defini-
tion af mobning: ”Mobning er 
gruppens systematiske forføl-
gelse eller udelukkelse af en 
enkelt person på et sted, hvor 
denne person er tvunget til at 
opholde 
sig”. Drilleri må aldrig for-
veksles med mobning. 
Drilleri (godsindet) mellem 
børn og mellem børn og voks-
ne er i orden, da det er en vigtig del af socialiseringsprocessen. Drilleri er 
kun i orden, hvis begge parter accepterer.  
Vores pædagogik bygger på at skabe et trygt og rart sted at være for børne-
ne. Et sted, hvor der bliver støttet op om det enkelte barns trivsel og udvik-
ling (samt gruppens). 
Se i øvrigt mere på www.mobbeland.dk 
 
Morgenmad 
Der tilbydes morgenmad i SFO'en mellem 6.00-7.45 for børn tilmeldt mor-
genordningen. Morgenmaden består af rugfras og havregryn/-grød. Hvis 
barnet ønsker anden form for morgenmad kan dette medbringes i portions-
anretning. Husk at havregryn indeholder meget mere sund energi end 
toastbrød og guldkorn! 
 
Morgenordning 
Varetages af SFO-personalet, der skiftes til at åbne SFO’en.  Morgenordnin-
gen er som hovedregel i SFO’en. 
Børn, som ikke har morgen-ordning, må først være på skolen fra kl. 8.00 – 
skolen har ikke tilsynspligt før kl. 8.00. 
Hvis behovet for morgenplads opstår, kan man fra dag til dag få ændret 
eftermiddagsplads til heldagsplads. Kontakt kommunens pladsanvisning 

http://www.sygeboern.dk
http://www.mobbeland.dk

