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Kære forældre og skole startere 2020 
 
Hjertelig velkommen til Augustenborg Skole og fritidsordning.  
 
Den 1. maj er der første dag i SFO’en.  
Traditionen tro samles vi kl. 8.30 på SFO’ens legeplads og hejser flaget.  
Forældre er meget velkomne til at deltage.  
Bagefter byder vi på saftevand, kaffe eller the og et stykke frugt.  
 
Medbring: 

- Madpakke og frugt, hvis barnet bliver i SFO hele dagen 
- Skiftetøj m.v. 

 
I denne folder har vi samlet nogle informationer om at starte i skolefritidsordning på 
Augustenborg Skole. Den 10. august starter undervisningen i børnehaveklassen, og det får I mere 
at vide om, når tiden nærmer sig.  
 
 

  



   

 
Fokus i SFO 
I den første tid i SFO’en fokuserer vi på børnenes trivsel, leg og læring.  
Vi prioriterer at udvikle gode børnefællesskaber.  
Børnene støttes i et aktivt fritidsliv, der er præget af medbestemmelse og giver rum til kreativitet 
og bevægelse. 
 
I perioden fra 1. maj og indtil undervisningen starter efter sommerferien, er vi særligt optaget af, 
at børnene falder til på skolen, at de lærer hinanden, de voksne og skolen bedre at kende – og at 
de knytter nye venskaber.  
Vi arbejder med at give børnene en god daglig rutine, hvor vi har faste punkter på programmet.  
Der vil dagligt være morgensamling med fælles sang, der vil være værkstedsaktiviteter eller ture 
og så skal børnene også lære en række fælles lege og smage lidt på den undervisning, som de skal i 
gang med efter sommerferien.  
Formålet er, at børnene øver sig i at indgå i fælles lære- og legeaktiviteter, hvor man skal forstå og 
følge fælles regler, og hvor man oplever glæden ved at lære nyt sammen.  
 
Undervisningen i børnehaveklassen varetages af skolens børnehaveklasseledere og 
skolepædagoger.  
I perioden fra 1. maj frem til sommerferien vil den kommende børnehaveklasseleder også være til 
stede i SFO’en en stor del af tiden.  
Efter sommerferien er skolepædagogen også med i fritidsdelen og bygger bro mellem 
undervisningen og aktiviteterne i SFO’en om eftermiddagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

Sådan ser hverdagen ud for en skole starter i perioden 1. maj – 26. juni 
 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
6.30-
9.00 

Morgen SFO Morgen SFO Morgen SFO Morgen SFO Morgen SFO 

9.00-
9.30 

Samling Samling Samling Samling Samling 

9.30-
10.45 

Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter 

10.45-
11.30 

Frokost Frokost Frokost Frokost Frokost 

11.30-
13.15 

Legemodul Legemodul Legemodul Legemodul Legemodul 

13.15-
13.45 

Frugtcafe Frugtcafe Frugtcafe Frugtcafe Frugtcafe 

13.45-
16.45 

SFO for alle  
- fri leg 

SFO for alle  
- fri leg 

SFO for alle  
- fri leg 

SFO for alle  
- fri leg 

SFO for alle  
- fri leg 

(lukker kl. 16.15) 
 

- Samling 
o Morgensang, navnelege, trivselslege, rim & remser, højtlæsning, ’Hvem er jeg’, fx 

fødselsdato, adresse, m.v. 
- Aktiviteter  

o Ture ud af huset, kreative værksteder, bevægelsesaktiviteter, fx i 
gymnastiksalen/hallen 

- Legemodul  
o Fælles lege, hvor vi øver regler, vente på tur, får kendskab til fælles lege 

- Startundervisning 
o Undervisningsaktiviteter med børnehaveklasseledere 

- Fri leg – børnene vælger selv mellem aktiviteterne, fx  
o Kreativt værksted (Bl.a. billed-, træ- og syværksted) 
o Bevægelse (Leg i gymnastiksal, Hallen, svømning m.v.) 
o Spil (PS, Wii, brætspil, kortspil) 
o Indeleg (lego, dukkekroge, puderum, læsekrog, konstruktionslegetøj)  
o Udeleg (Bål, rulleskøjter, boldspil/hockey, skak, mooncars osv.) 
o Andre fælles initiativer, der opstår mere eller mindre spontant 

 

 
Andre tilbud i SFO’en 
SFO’en har en bred vifte af aktiviteter i hverdagen og derudover byder vi på en række traditioner. 
Vi har bl.a. en meget eftertragtet temafest og grillfest, fastelavnsfest, julefrokost. Der er 
overnatning i SFO’en – og om sommeren tager kommende 1. og 2. klasse på koloni.  
 
 
 
 



   

Kontaktperson i SFO 
Alle børn har en kontaktperson i SFO’en. Det er oftest den medarbejder, som også er med i 
barnets klasse i undervisningen.  
 
Kontaktpersonen er den, som I kan kontakte, hvis I har brug for sparring eller jeres barn har brug 
for særlig støtte. Personen deltager også i skole-hjemsamtaler sammen med lærere og 
børnehaveklasseledere.  
I kan skrive til kontaktpersonen gennem Aula, hvis I har særlige beskeder vedrørende jeres barn.  
I den første tid er Charlotte K. Christensen og Jan Paulsen kontaktperson for alle skolestartere. 
Man kan ringe til Charlotte og Jan via skolens kontor, tlf. 27902726 eller skrive til Charlotte og Jan 
på mail:  

Charlotte Karmisholt Christensen cche@sonderborg.dk 
jpae@sonderborg.dk. 

 
I er også altid velkomne til at kontakte skolens ledelse, hvis I har spørgsmål eller andet. Ledelsen 
træffes også via skolens kontor, tlf. 27906301 eller via mail til vice skoleleder i indskolingen, Lena 
Lorenzen Steen: Lest@sonderborg.dk 
 
Aula og kontakt SFO’en 
I kan altid skrive til SFO’en gennem Aula. I skal vælge ’SFO’ som modtager.  
Det skriftlige samarbejde mellem skole og hjem foregår gennem Aula. Når børnene starter i SFO, 
vil I få adgangskoder til systemet. Hvis man har ældre børn, som går på Augustenborg Skole, kan 
man allerede nu logge ind og se oplysninger om det nye skolebarn og kontakte SFO og 
medarbejdere.  
Desuden træffes SFO’en på telefon 8872 6305  
 
Fridage og sygedage 
Vi fører fremmødeprotokol dagligt og hvis jeres barn er syg eller holder fri fra SFO, skal I orientere 
os via forældreintra eller på telefon. Det er vigtigt, at I skriver til ’SFO’ som modtager i Aula, så alle 
medarbejdere i SFO’en får informationen.  
 
Åbningstid 
Morgen SFO:   

Mandag – fredag: 6.30 – 7.30 
SFOen har morgenåbent for alle børn, der er tilmeldt SFO eller klub. 
 
Eftermiddags SFO: 

Mandag – torsdag: 13.40 – 16.45 
Fredag: 13.40 – 16.15 

 
Lukkedage og ferier 
I skoleferien har SFO’en åbent:  

Mandag – torsdag: 6.30 – 16.45 
Fredag: 6.30 – 16.15 

mailto:cche@sonderborg.dk
mailto:jpae@sonderborg.dk


   

SFO’en er ferieinstitution i uge 29, 30 og 31 og på de kommunale lukkedage             
(undtaget grundlovsdag og juleaften).  
Hvis jeres barn har behov for at komme i SFO på disse dage, kan man melde dem til.  
 
 Lukkedagene i 2020 er:  

 22. maj 2020- Dagen efter Kristi Himmelfart 
 5 juni (ingen alternativ pasning) 
 24. december 2020 - Juleaftensdag (ingen alternativ pasning) 
 30. december 2020 
 31. december 2020 

 
Garderobe og skiftetøj 
Alle børn har en garderobe. I garderoben skal der være skiftetøj og indesko – husk at gennemgå 
garderoben jævnligt og at sætte navn i tøjet. 

 
Skolestarter i SFO og børnehaveklasse på Augustenborg Skole 

 
 
 

Vi glæder os til en forrygende start på skoleåret 2020/2021 
Glade hilsner fra skolestartsteamet på Augustenborg Skole 

Charlotte K. Christensen Jan Paulsen 
Kirsten Kanzler og Birgitte, børnehaveklasseleder, og Lena Lorenzen Steen, viceskoleleder. 

FLAG DAG 
Den første dag i Augustenborg Skoles fritidsordning 

 
Traditionen tro fejres børnenes første SFO dag med at 

hejse flaget og synge en sang.  
 

Flaget hejses d. 1. maj kl. 8. 30 
 

Forældre er meget velkomne til at deltage. 
Bagefter byder vi på en kop kaffe/the/ safte vand og 

frugt. 
 



   

 

 
 

Augustenborg Skole, Kettingvej 1 A, 6440 Augustenborg, Tlf: 8872 6305  
www.augustenborgskole.dk 

 

http://www.augustenborgskole.dk/

