
Telefon: 

SFO 
SFO med hjerterum og råderum 

Skolegade 27 

9632 Møldrup 

Tele: 23 64 35 59 
 

Du kan ind– og udmelde dit barn i SFO’en, samt 

ændre pladstype, via NemPlads på kommunens 

hjemmeside. Her kan du også finde priser, samt 

regler og vilkår for ind– og udmeldelse. 

HVER MÅNED 

M Ø L D R U P  S KO L E  

MØLDRUP SKOLE SFO 

Mandag: 06:15-08:00 13:10-17:00 

Tirsdag:  06:15-08:00 13:10-17:00 

Onsdag:  06:15-08:00 13:10-17:00 

Torsdag:  06:15-08:00 13:10-17:00 

Fredag:  06:15-08:00 13:10-16:00 

 

Er SFO’en mod forventning ikke åben kl.06:15, kan du 

ifølge aftale med Møldrup Børnehus aflevere dit barn 

der, indtil der hurtigst muligt møder personale ind i 

SFO’en. 

 

ÅBNINGSTIDER 

IND – OG UDMELDELSE 

Hver måned udsendes en månedsplan over  

aktiviteterne i SFO’en. Der udsendes samtidig et 

månedsbrev. 

En dag i måneden holder vi fællesfødselsdag, 

hvor vi fejrer de børn, der har fødselsdag den 

pågældende måned. 

VIGTIG INFORMATION 



Vi vil med denne pjece,  

gerne byde dit barn og dig velkommen 

til SFO’en ved Møldrup Skole. 

Der er ca. 75 børn fra 0. kl. til 3. kl. i 

SFO’en og ca. 40 børn fra 4. kl. til 6. 

kl. i Klubben. SFO’en har til huse i  

indskolingen i 0. og 1. klasses  

lokaler samt i Pusterummet, der er 

SFO’ens fællesrum og køkken.  

Derudover benytter vi blandt andet også gym-

nastiksalen, hallen, skolens bålhytte samt vores 

skønne udearealer med legepladser. 

Velkommen 

Hver morgen indtil kl. 07:30 er der mulighed for at få 

morgenmad i SFO’en. Her serverer vi cornflakes, havre-

gryn og havregrød. 

De børn, der ikke er tilmeldt en morgenplads, må møde 

ind på skolen fra kl. 08:00. 

I Pusterummets køkken står et køleskab, hvor børnene 

kan opbevare deres eftermiddagsmad. Drikkedunke o.l. 

opbevares i skoletasken. 

Når skolens undervisning slutter, går en voksen i alle 

klasser og spiser eftermiddagsmad med børnene.  

Efterfølgende tjekkes der ind i SFO’en. Alle børn og 

voksne benytter vores ’briksystem’, der viser, hvor den 

enkelte opholder sig. 

Aftaler vedr. det enkelte barn skrives i SFO’ens komme-

gå modul. Det kan både være faste aftaler eller  

aftaler fra dag til dag. Dog skal sidstnævnte oprettes 

inden kl.14:00 den pågældende dag. 

Vi sender børnene afsted hver halve og hele time.  

Børnene har også mulighed for at være 

’selvbestemmere’, hvor de selv bestemmer, hvornår de 

går hjem, indenfor et vist tidsrum f.eks. mellem 16:00 

og 17:00. 

Hver fredag er børnene fra Klubben og SFO’en samlet 

i SFO lokalerne 

Udover timer i SFO’en og Klubben har det pædagogi-

ske personale også timer i skoledelen samt et tæt sam-

arbejde med de undervisere, der er tilknyttet de enkel-

te klasser. Vi ser og arbejder  dermed med barnet i 

den kontekst og ramme, som både SFO og skole  

tilsammen udgør. Derved er vi ’den røde tråd’ i  

barnets samlede skoledag. 

Vi ønsker et tæt samarbejde og en god dialog med jer 

forældre omkring jeres barn. Derfor står vi altid til  

rådighed til en uformel snak.  

Det er endvidere muligt får det pædagogiske  

personale  at deltage i skole/hjem samtalerne. 

Samarbejde 

Værdigrundlag 
SFO-tid er børnenes tid, og SFO’en skal være et 

frirum for børnene, hvor der både er plads til 

planlagte aktiviteter og ’fri’ leg. 

Vi lægger stor vægt på at skabe trygge og  

genkendelige rammer for dit barn og for jer som 

forældre. 

SFO’en skal være et rart sted at være, og et sted 

hvor der er omsorg og tillid. En god atmosfære og 

en rar tone samt masser af humor og godt humør 

er omdrejningspunktet. Der skal være plads til  

både sjov og alvor. 

I det daglige arbejder vi målrettet med det  

enkelte barns sociale læring, trivsel og udvikling og 

med børnefællesskabet som helhed. Det gør vi 

bl.a. ved at støtte dit barn i at indgå i lege og 

venskaber på tværs af alder og køn. Vi skaber rum 

både for lege, der ’larmer og fylder’, men også 

for alene-tid der kræver ro og fordybelse. 

Dagens gang 

Vores SFO er desuden ’skærm- og mobbefri’.  

Dvs. at børnene ikke bruger/spiller computer, iPads,  

mobiltelefoner o.l.  

SFO’en er således ’mobilfri zone’ - også for  

forældrene. 


