
Velkommen  

til  

Mini-SFO  

på 

Aars Skole 
 

 
 
 

 

 

 

 



Aars Skoles Mini-SFO er et tilbud til de børn, som indmeldes i skolen, og forventer at 

begynde undervisningen i 0. klasse i august. 

 

SFOens 4 fokuspunkter, som dækker børns generelle udvikling, er: 

 

 Social udvikling 

 Fysisk udvikling 

 Psykisk udvikling 

 Kognitiv udvikling 

 

Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i, at børn lærer gennem sanserne og 

kroppen. I praksis betyder det, at et tema som fx samarbejde skal leges ind via 

aktiviteter, som netop tager udgangspunkt i temaet. 

 

Mini-SFO 
 

Det er vores mål at give børnene i Mini-SFO så glidende en overgang fra børnehave til 

0. klasse som muligt. 

 

I Mini-SFO arbejder vi - som dagtilbud og 0. klasse - med de 6 læreplans-temaer 

som udgangspunkt for læringsfokus: 

 

 Alsidig, personlig udvikling 

 Social udvikling 

 Kommunikation og sprog 

 Krop, sanser og bevægelse 

 Natur, udeliv og science 

 Kultur, æstetik og fællesskab 

 

På den måde skabes der sammenhæng mellem børnehave, Mini-SFO og 0. klasse. 

 

Mini-SFOen giver de børn, som har svært ved at starte et nyt sted, mulighed for at 

blive fortrolige med deres nye omgivelser inden skolestart. På den måde støtter vi 

børnene på deres vej mod skolen. 

 

Vi arbejder tæt sammen med skolens 0. klasser under forløbet i Mini-SFOen såvel 

som omkring hele skolestarten. 

 



Jeres børn vil opleve en hverdag, hvor vi bestræber os på at give dem en så tryg og 

udfordrende dag som muligt med særligt tilrettelagte aktiviteter og ture. 

 

Når jeres børn starter i Mini-SFO, har de været igennem et forløb i børnehaven, som 

hedder ”Legeøen”, hvor de gennem forskellige sproglege, har prøvet at fordybe sig i 

et skolelignende forløb. Dette forløb fortsættes. Først i 0. klasse skal børnene lære  

bogstaverne, deres forme og lyde. 

 

En af skolens vigtigste værdier er fællesskabet, en værdi som skinner igennem de 

aktiviteter, som jeres børn vil opleve. 

 

I SFOen er der skolebørn om morgenen og om eftermiddagen. Fra kl 08.00 – 13.25 vil 

der kun være Mini-SFO børn i SFOen. Fra klokken 14.00 indgår Mini-SFO på lige fod i 

SFO. Her har vi fokus på integration af Mini-SFO i SFO, og der vil altid være ”Mini-

SFO-personale” tilstede i dette tidsrum. 

 

 
Praktiske forhold vedr. Mini-SFO 

 

 

Mini-SFOen er i SFOens lokaler, som er placeret på skolen. 

 

Åbningstider: 

SFOen holder åbent mandag til torsdag fra klokken 6.30 – 16.45. 

Fredag 06.30 – 16.30 

 

Der er ikke mødepligt i Mini-SFOen, dog skal vi have besked, såfremt jeres børn 

holder fri, kommer senere end normalt, er syg, etc. 

 

Vi forventer, at børn i Mini-SFOen møder senest klokken 09.00.  

 

Morgenmad: Vi tilbyder IKKE morgenmad i SFOen 

Jeres børn er meget velkomne til at spise medbragte morgenmad i SFOen. Vi har 

opbevaringsplads til morgenmadsprodukter, så I ikke behøver at medbringe hver dag, 

men kan ”fylde op” f.eks. en gang om ugen. 

 

Madpakker:                                                                        

Børnene skal have en madpakke med i Mini-SFO. Den sættes i køleskabet, når 



børnene møder sammen med en evt. drikkedunk.Ca. kl. 09.00 tilbydes alle børn 

frugt/snack til samling. Vi spiser vores madpakke ca. kl. 11.15/11.30. 

 

Hvis børnene drikker andet end vand, skal de selv have drikkevarer med - evt. i en 

drikkedunk. Der er også mulighed for at tilmelde sig skolemælk via 

www.skolemaelk.dk. Husk at vælge klassen Mini-SFO ved bestilling. 

 

Frugt: 

Ca. kl. 14.00, når skolebørnene ankommer, tilbydes alle børn eftermiddagssnack - fx 

frugt, friskbagte boller o.l. 

 

Arrangementer: 

Vi deltager i husets traditioner omkring højtider og arrangementer. 

 

Skiftetøj: 

HUSK at give børnene regntøj, gummistøvler og skiftetøj med i Mini-SFOen. Tøjet 

skal naturligvis være bestemt af årstiden. Husk at skrive navn i – vi har ikke lånetøj i 

SFO. Vi har i lighed med kommunens andre institutioner ingen forsikring, der dækker 

ødelagt tøj etc. Vi anbefaler også, at I sender indesko med jeres børn, så de ikke får 

våde strømper i skogarderoben. 

 

Vi har AULA i SFOen. Her trykker børnene sig ind/ud, og I forældre kan skrive 

beskeder, melde jeres børn fri eller syg.  

 

Vi udleverer folder med yderligere information ved opstart i Mini-SFO. Koder til Aula 

udleveres på forældremødet i foråret. 

 

Nyttige tlf.nr.: 

 

SFO–Junglehuset                                               99668820 

SFO-mobil                                                      21254163 

Skolens kontor               99668800 

 

 


