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A 
Adresse 
Åby Skoles SFO 

MIDGÅRD 
Åbyvej 80 

8230 Åbyhøj 

 
Afdelingsopdeling 
MIDGÅRD er indrettet til at kunne modtage 300 børn. For at gøre Midgård mere 

overskuelig, har vi valgt at opdele således:  

 
E-bygningen:  

Base for 0. og 1. klasserne. Vi regner med at have omkring 96 nye 0. klasses børn 
indmeldt efter sommerferien. De har base i alle fire rum ud mod skolegården. De har 

tjekvagt i 0.A’s køkken i E-bygningen. 
Grunden til, at de har deres egen base, er for, at de kan have et trygt sted at være, 

hvorfra de kan udforske den store SFO-verden. 

 
A-bygningen: 

Base for 2.-3. klasserne. De har fælles tjekvagt. I A-bygningen er der kommet fire nye 
spændende rum, som er tonet til SFO: et teater/puderum, et lego/konstruktionsrum, et 

wellness/multirum og så vores tjekvagt/spillerum med køkken til at lave mad og bage i.    

 
B-bygningen: 



I B bygningen ligger vores Univers. Det er et sted, hvor vores børn med særlige behov 
kan trække sig tilbage og få fred og ro.  

 
Ovenover Univers ligger krea-rummet. Der bliver der lavet en masse spændende og 

flotte kreative ting med børnene. 
 

D- bygning:  

I D bygningen er specialklasserne og den mindre afdeling for de børn, som går i 
specialklasse om eftermiddagen.  

 
 
 
 
Aktiviteter 
I Midgård lægger vi vægt på at skabe trygge rammer, hvor børnene gennem aktiviteter 
får mulighed for at udvikle sig fysisk, kreativt og socialt i et stimulerende miljø.  

 
Midgård er som tidligere nævnt indrettet med forskellige funktioner: 

 
• Lego/konstruktionsrum 

• Wellness/multirum 
• Teater/puderum 

• Spille/computerrum 
• Krea-rum 

 
I de rum, hvor der er baser, vil der desuden være mulighed for at tegne og spille spil. 

 
Udover de nævnte aktivitetsrum vil der altid være nogle planlagte aktiviteter. 

I Midgård har vi et aktivitetsteam bestående af 6-7 pædagoger, som laver planlagte 

aktiviteter. 
 

Midgård råder desuden over et stort udeareal, som vi benytter året rundt. Vi har 
forskellige aktivitetsmuligheder udenfor både planlagte og spontane.  

 
Her kan nævnes togvognene med bål-mad og snitning, kunstgræsbanen, hal, Thrott, 

gymnastiksalene, æblehaven og Polleskoven.  
 

Vores store udeareal er også stedet, hvor børnene har mulighed for at lege i mindre 
grupper, fordi der er mange hyggelige kroge. 

Dette kan være grunden til, hvis pædagogerne ikke altid kan fortælle dig, hvor lige 
netop dit barn er lige her og nu. 

 
Når du henter dit barn, skal du som udgangspunkt selv finde det. Ved tjekvagten 

hænger en Tabulex skærm, som informerer om de forskellige aktiviteter, der er i gang 

den pågældende dag. Det kunne måske give jer en ide om, hvor I skal lede. 

 
 
Arbejdsgrundlag 
Midgårds personale og forældreråd har udarbejdet følgende arbejdsgrundlag: 

 
Det hele menneske (den personlige kompetence). 
Selvværd er en værdi, vi sætter i højsæde ved at 



bekræfte/anerkende individet, som det "det er", og ikke for det "det kan". 
Gennem viden om det enkelte barn, engagement og handling skaber vi tryghed for 

individet.     
 

Det udviklende menneske (den faglige kompetence). 
Vi lægger vægt på, at børnene i deres hverdag møder et miljø med kreativitet og 

udfordringer, som skaber rum for børnene til selvstændig leg og udvikling. 

Gennem planlagte og spontane aktiviteter udfordrer vi børnenes behov for eventyrlige 
oplevelser. Derigennem udvikles deres kreative tænkning. 

 
Det sociale menneske (den sociale kompetence). 

Gennem vores dagligdag lægger vi en basis for en demokratisk forståelse, hvor vigtige 
værdier er indfølingsevne, tolerance og respekt. 

Vi prioriterer lege og aktiviteter, der muliggør relationer, hvor børnene kan føle en 
samhørighed og føle sig værdsatte. 

 
Det kulturelle menneske (den kulturelle kompetence). 

Glæde er en forudsætning for et godt miljø. Vi vil skabe rum for glæde ved at give plads 
til nærvær. For at motivere børnene til at føle ejerskab for SFO’en, giver vi dem ansvar. 

Vi vægter traditioner. Det giver børnene et tilhørsforhold til Midgård. 

 
AULA  
Vi bruger Aula som kommunikations platform. 
Første gang man logger på, skal man anvende sit NemID. Hvis man senere skal have 

hjælp til at logge på, skal man henvende sig til skolens kontor. 
 

Mange af vores meddelelser, nyhedsbreve osv. sendes ud denne vej. 
Århus kommunes holdning er, at vi kun kommunikerer elektronisk.  

Hvis man som forældre skriver sin mailadresse ind i systemet, vil man få en mail, når 

der er noget nyt. Hvis man har brug for hjælp, så spørg endelig personalet eller 
kontoret. 

 
Der findes også en elevdel, men den bruger vi kun i de større klasser. Man kan tilgå SFO 

Tabulex via Aula. 

 
B 
Beskyttelse mod solen 
I tilfælde af solskinsvejr er det en god ide at smøre børnene ind i solcreme hjemmefra 
eller give dem solcreme med. Vi kan ikke smøre 300 børn ind.  

 

Børn som har dansk som andetsprog 
Vi har en del børn, der har dansk som andetsprog. 

Vi har mange pædagoger, der har taget efteruddannelse i dansk som andet sprog 
(DSA).  

 
Børn der har særlige behov 
Midgård har også børn med særlige behov. Flere af pædagogerne har bl.a. taget 

efteruddannelsen som AKT-pædagoger. Under afsnittet om Univers bliver det uddybet 

lidt mere. 



 
Børnesamtale 
På Åby Skole er vi som pædagoger optagede af at komme helt tæt på de enkelte børn 

og deres trivselsmæssige udvikling. For at kunne samtale med børnene og komme helt 
tæt på, bruger vi børnesamtaler som et pædagogisk værktøj. Her møder børnene fx 

spørgsmål som: Hvordan trives du i frikvartererne, i timerne og i SFO’en? Hvem leger 
du med, hvad forstår du ved en god ven, og hvad gør du for at løse en konflikt?  

 

Formålet med børnesamtalen på Åby Skole er altså:  
 

• At lytte til og gå i dialog med det enkelte barn om egen udvikling og trivsel. 
• At få et dybere og mere nuanceret kendskab til hver enkelt barns individuelle 

ståsted og udviklingspotentiale. 
• At identificere et øvepunkter for det enkelte barn og sammen med barnet få øje 

på progression. 
 

Som forberedelse til børnesamtalen udfylder barnet individuelt et samtaletræ om deres 
egen trivsel. Her farvelægger barnet forskellige udsagn i enten rød, gul eller grøn. Træet 

bliver udgangspunkt for selve samtalen, som afsluttes med at identificere et øvepunkt 
for barnet, som vi, barn, lærer og pædagog, i fællesskab kan øve os på.   

Børnesamtalerne gennemføres én til to gang årligt og løbende efter behov. 

 
Børnesygdomme 
Hvis dit barn får en børnesygdom, vil vi meget gerne have besked. Det er forskelligt fra 

børnesygdom til børnesygdom, om barnet må komme i SFO. Sundhedsstyrelsen har 
udgivet en pjece: Smitsomme sygdomme hos børn, som vi tager udgangspunkt i.  

 
Vi opfordrer til, at I holder jeres barn hjemme, hvis dit barn har lus, lopper, børneorm 

eller børnesår, indtil de ikke smitter de andre børn. 
  

Det vil desuden være en rigtig god ide at kæmme dit barn jævnligt (helst en gang om 
ugen, men i det mindste i alle skoleferierne), for at holde luseproblemet nede.  

 

D 
Dagsrytme 
I SFO’en har vi en dagsrytme, som ser således ud: 

Kl. 06.30-08.00: SFO har morgenåbent. 
Kl. 08.00-10.00: SFO er lukket. Børnene er i skolen, hvor lærerne underviser dem. 

Kl. 10.00-13.45: SFO er lukket. Børnene er i skolen, hvor pædagogerne og lærerne  
                         underviser dem. 

Kl. 13.45-17.00: SFO er åben og pædagogerne er sammen med børnene.  

Kl. 17.00: SFO MIDGÅRD lukker (Fredag lukker vi kl. 16.30). 

 
E 
E-mail 
Hvis man ønsker at sende en E-mail til SFO’en, kan man skrive til 

sfoaaby@mbu.aarhus.dk. 

mailto:sfoaaby@mbu.aarhus.dk


 

F 
Ferier og fridage 
Som tidligere nævnt har SFO’en åbent, når der er skoleferie.  

 
Som udgangspunkt samler vi børnene i enten A- eller E-bygningen. 

Åbningstider i ferierne er kl. 06.30-17.00 (fredag til 16.30). 
 

Vi åbner 15 minutter før først tilmeldte barn. 
 

På disse dage satser vi af og til på at komme på nogle ture, derfor beder vi jer om, at 
børnene er her mellem kl. 10.00-14.00. Husk at give dem to madpakker med; en til kl. 

10.45 og en til kl. 13.45.  

 
Det er også en god ide at give jeres barn badetøj med i sommerferien, da det sker, at 

børnene kan bade i vores badebassin.  
 

I har altid mulighed for at sende jeres børn i SFO i skoleferierne/skolefridagene. 
Hvis jeres barn skal passes i sådanne perioder, melder I det til via Aula i SFO tabulex. 

 
Op til ferierne vil vi minde jer om, at I skal melde dem til eller fra.  

 
I skal kun tilmelde jeres barn, hvis I er sikre på, at det kommer. Vi har tilsynspligt, så 

derfor vil vi ringe til jer, hvis jeres barn ikke er kommet på det angivne tidspunkt i 
tabulex. 

  
Forældreråd 
I SFO har vi et forældreråd. Forældrerådet vælges hvert år i juni til sommerfesten. 

Forældrerådets valgperiode er fra d. 1. oktober til 30. september. Det består af 4 
forældrevalgte medlemmer (1 fra hver årgang) og 4 forældrevalgte suppleanter (1 fra 

hver årgang). Samt 1 personalevalgt medlem og 1 personalevalgt suppleant og en 
referent. Alle årgange er repræsenteret i forældrerådet. 

 
Forældrerådets primære arbejdsopgaver er følgende: 

- Inddragelse om budgettering. 

- Inddragelse om SFO’ens indretning. 
- Inddragelse om bygningsmæssige forhold. 

- Er med til at ansætte personale. 
 

Det er et hyggeligt forrum at møde personale og andre forældre i, og der er mulighed 
for at få et indblik i SFO’ens pædagogik og hverdag. 

 
Der er ca. 10 møder om året, heraf 2 fælles med skolebestyrelsen. 

 
Forældresamarbejde 
Vi har allerede skabt nogle gode traditioner, og vi prøver at lave alle arrangementer 

således, at man kan have hele familien med. 
 



Vi gennemfører en årlig forældresamtale om det enkelte barn sammen med lærerne - på 
0. årgang er der to. Det er selvfølgelig muligt at aftale en ekstra samtale, hvis I ønsker 

det. Ligesom vi vil tage initiativ til en samtale, hvis vi tænker, at der er behov for det. 

 
G 
Glemt tøj og ting 
Glemt tøj kan måske findes i kurvene i afdelingerne, men det kan også ligge rundt 
omkring på skolens areal. Hvis der er navn i tøjet, gør det det meget nemmere for 

personalet at aflevere det tilbage til den rette ejermand. Nogle gange bliver det også 
lagt ned på skolens glemmehylder i kældergangen i D-bygningen. Et par gange om året 

bliver det, der ikke er afhentet sendt til genbrug. Der vil blive sendt en besked ud til jer 
om, at det sker, så I har mulighed for at tjekke, om der skulle være noget af jeres. 

 

H 
Hjemmeside: Aula 
www.aaby-skole.dk  

Åby Skoles og Åby Skoles SFO´s hjemmeside. 

Her informerer vi om alt det, der har almen interesse. 

 
Hjemmesko 
Børnene har ikke sko på indenfor i vinterhalvåret. Så derfor opfordrer vi til, at 0.-1. kl. 

børnene har hjemmesko/skiftesko med således, at de kan skifte, når de skal være 
indendørs.  

 
Hjælp fra jer 
Det vil være en stor hjælp for jeres barn og os, hvis I har øvet barnet med at: 

 
• Kan klæde sig af og på. 

• Selv at huske sine ting og tøj. 
• Selv at finde ud af at gå på toilettet. 

• At huske at rydde op efter sig selv. 

• Kan modtage en kollektiv besked. 
 

Andre nyttige ting i SFO-livet: 
• Sætte navn på tøj, madkasser osv. 

• Huske at give SFO besked ved klassearrangementer, knækbrøds ordninger, 
børnefødselsdage osv.  

• Sørge for, at vi har de rigtige oplysninger i SFO Tabulex. (telefonnumre og 
aftaler). 

 

I 
Indgang til skolen 
De officielle indgange på gåben til skolen er via stien fra Søren Frichs vej, eller gennem 

indgangen fra Åbyvej eller ad stien fra Vibyvej.  

http://www.aaby-skole.dk/


 
Der er etableret 23 parkeringspladser foran skolen ved Åbyvej, disse er beregnet til 

afsætning af børn om morgenen og hentning om eftermiddagen. 

 
K 
Kompetenceudvikling 
I daginstitutionen har I måske stiftet bekendtskab med læreplaner. Børnehaverne 
arbejder med 6 udviklingsområder: personlig, kulturel, social, natur, motorik og sprog. 

Ligeledes arbejder vi i skolen og SFOen med at styrke børnenes kompetencer. Vi 
arbejder med disse 4 udviklingsområder: faglig, personlig, kulturel og social 

kompetence. Vi har også fokus på natur, motorik og sprog. 
 

Lærerne og pædagogerne arbejder tæt sammen om at styrke disse kompetencer. F.eks. 

afholder lærerne og pædagogerne ugentlige møder, hvor de bl.a. snakker om det 
enkelte barns udvikling og trivsel. 

   

Køretøjer 
Vi oplever ofte, at børn kommer i skole med løbehjul, waveboards, rullesko, skateboards 
og rulleskøjter. Disse påtager vi os ikke ansvaret for. De må ikke bruge det i skole- 

og SFO-tiden, og det kan heller ikke opbevares inden døre. Vælger man at 

medbringe det alligevel, skal det parkeres ved cykelparkeringen. 
 

Husk at hverken børn eller forældre må cykle i skolegården, dette af hensyn til 
alles sikkerhed. 

 
L 
Legeaftaler med andre børn 
Hvis børnene skal med hinanden hjem og lege, så beder vi jer om, så vidt det er muligt 

at aftale dette dagen før, og så meddele os det i SFO tabulex.  
 

0.-1. klasse:  
Børnene kan (efter aftale med en voksen) godt låne telefonen for at lave en legeaftale. 

Vi vil gerne, at den ene forælder er til stede, så de kan nøjes med en opringning. Det er 
vigtigt, at forældre og børn ikke laver en aftale (f.eks. om at gå hjem nu), som 

pædagogerne ikke får at vide. 
 

2.-3. klasse:  
Børnene kan som udgangspunkt frit låne telefonen efter 14.15. De skal ALTID spørge 

om lov først. Det er op til forældrene at aftale med deres børn om, hvilke numre der må 

benyttes, og hvor ofte og hvornår de må ringe.  
 

Der kan være tilfælde, hvor det ikke er muligt at lade børnene ringe. Det kan skyldes 
enten travlhed, eller pædagogiske hensyn. 

 
M 
Madpakker 



Børnene spiser deres anden madpakke i SFO eller i overgangen til SFO.  
Der bliver ofte lavet bål som aktivitet i SFO, så det kan være årsagen til, hvis dit barn 

en dag ikke har spist sin madpakke.  

 
Medbragt legetøj 
Legetøj må kun medbringes om fredagen. 
 

Det sker jævnligt, at børnene medbringer dyrt legetøj, samlerkort o.l. Det sker 
desværre også, at sådan noget legetøj forsvinder. SFO påtager sig ikke ansvaret for 

dette. Navn på tingene er en god ide.  
 

Vi vil gerne opfordre til, at børnene slet ikke har det med. Dels fordi, det kan friste 
andre børn, og dels fordi, hvis det forsvinder, kan vi bruge en masse tid med at opklare, 

hvad der er sket - hvilket vi helst vil undgå at bruge for meget tid på. 

 
Mobilfri skole. 
Åbyskole har en mobilfri skolekultur. Det betyder, at I forældre, bedsteforældre og 
søskende skal vente med at tale i telefon, til I er udenfor skolens område. Hvis der skal 

laves legeaftaler, skal det foregå ved tjekvagten. Vi håber, at I sammen med os vil være 
med til at udleve denne kultur på skolen. 

 

Vi påtager os intet ansvar for børnenes telefoner. Hvis telefonerne bliver væk eller går i 
stykker, er det forældrenes ansvar.  

 
For nærmere info. Se skolens hjemmeside. 

 
Morgenåbning 
Fra kl. 06.30-08.00 har Midgård morgenåbning for SFO-børn i 0.-3. klasse. 

Morgenåbningen findes i A-bygningen. Morgenåbningen varetages af 2 personaler, som 
har tilknytning til Midgård. Det er ikke deres klassepædagoger. Der bliver ikke serveret 

morgenmad for børnene i morgenåbningen. Omkring kl. 7.50 begynder de at sende 1.-
3. klasserne over i B- og E-bygningerne. Klasser med klasselokale i A-bygningen går i 

deres klasser. 
 

Tlf. nummer til morgenåbningen: 87 13 99 90. 

 
Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO 
 
Temaerne er: 

• Områdesamarbejde 
• Lektiehjælp 

• Børn med særlige behov 

• Idræt og bevægelse 
• Forældresamarbejde 

• Barnets sociale, kulturelle og personlige udvikling 
• Sproglige udtryksformer 

• Kreativitet og musisk aktivitet 
• Natur og udeliv 

 



N 
Navn i tøjet 
Det er en god ide med navn i jeres barns tøj (og andre ting), så har vi en chance for at 
give glemt tøj tilbage til den rette ejermand. 

 
Nyhedsbreve 
Årgangene sender nyhedsbreve ud i Aula om, hvad der sker i SFO. 

 

O 
Optagelse 
SFO Midgård optager børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse. Børn, der bor i 

skoledistriktet, har pladsgaranti.  

 
Overflytning 
Overflytning søges via pladsanvisningen på internettet.  

 
Orlov 
Orlov søges via pladsanvisningen på internettet.  

 
Opsigelse/udmeldelse  
Opsigelse / udmeldelse søges via pladsanvisningen på internettet. 

Udmeldelse kan ske med 2 måneders varsel fra den 1. eller den 15. i en måned. 
Når børnene afslutter 3. klasse, må de gå her indtil den 31. juli. Man behøver ikke 

udmelde dem, da de bliver administrativt udmeldt denne dato (husk at juli er 
betalingsfri). 

 

P 
Pris 
Prisen for at gå i SFO fastsættes af byrådet. Prisen er 1.851 kr. for 0.-3. klasse i elleve 

måneder. Juli er betalingsfri. Der gives søskenderabat i samarbejde med 
daginstitutionsområdet. Hvis, man er omfattet af mere eller mindre økonomisk friplads, 

sker dette automatisk. Det er muligt for børn i 4. klasse at benytte morgenåbning for 
460 kr., og tilmelding foregår gennem pladsanvisningen. 

 
Pædagogisk Praksis 
Vi lægger vægt på, at SFO Midgård skal være et fristed, hvor børnene har mulighed for 

(som udgangspunkt) selv at bestemme, hvad de vil lave.  
 

Ligeledes lægger vi i SFO Midgård vægt på at skabe trygge rammer, hvor børnene 
gennem aktiviteter får mulighed for at udvikle sig fysisk, kreativt og socialt i et 

stimulerende miljø. 
 

Vi prøver at holde lokalerne pæne, og vi taler med børnene om, at de skal behandle 

tingene ordentlig, ligesom de gør det hjemme.  



 

S 
SFO tabulex 
Vedrørende aftaler i SFO tabulex: Vi vil gøre vores allerbedste for at hjælpe med de 

aftaler, I opretter i tabulex. Det vil ikke altid være muligt til det givne tidspunkt, men 
hurtigst muligt derefter. 

 
 

 
Sport/fritid:  

Her skal I oprette aftaler, hvis jeres barn skal sendes til fritidsaftaler. I skal skrive det 
tidspunkt, hvor barnet skal findes. Hvis fx basket starter kl. 16.00, og barnet skal klæde 

om inden, skriver I kl. 15.45. 

 
Gå hjem:  

Her kan I oprette aftaler, hvis vi skal sende jeres barn på et bestemt tidspunkt. 
 

Selvbestemmer:  
Barnet har selv styr på jeres aftaler. Det vil sige, at vi ikke følger op på om børnene 

kommer, og hvornår de går. Selvbestemmer er barnet i hele tidsrummet fra kl. 13.45-
17.00 (fredag til 16.30) Dvs. at det gælder hele dagen og ikke kun i et tidsrum. 

 
Hentes (Tid):  

Kan bruges, hvis det er vigtigt for jeres barn at vide, hvornår det bliver hentet.  

 
I kan ikke ringe og bede om at få barnet sendt ud på parkeringspladsen. 

 
Legeaftale:  
Her kan I give os besked, hvis I på forhånd har lavet aftaler for børnene. Det kan også 

være fx knækbrødsgrupper og lignende. Generelt for legeaftaler; se længere nede under 
Intern bemærkning. 

 
Husk:  

Kan bruges til at oprette vigtige ting, vi skal hjælpe børnene med fx toiletbesøg, 
madpakker, medicin, allergi mm. Det er ikke til at skrive, at han skal til basket o.l., 

fordi det fremgår af den besked, I opretter i tabulex. 
 

Intern bemærkning:  
Feltet med interne bemærkninger kan findes på barnets stamkort, og kan bruges til 

oplysninger om: 
- Generelle legeaftaler. Fx: ”Per må altid gå med Bo og Søren hjem” eller ”legeaftaler 

kun mandag og fredag”.  

- Hvis I ønsker aftaler for, hvornår jeres barn må ringe, kan I skrive: ”Må altid ringe” 
eller ”må kun ringe efter kl. 16.00”. 

 
SFO tabulex 

Er vores elektroniske tjeksystem. Pædagogerne tjekker børnene ind, og børnene tjekker 
sig selv ud. Forældrene kan tilgå SFO tabulex via Aula. Her indtaster man 

komme/gåtider, ferietilmeldinger, kontaktoplysninger osv.  



 
Skiftetøj 
Vi vil gerne, at jeres barn har et ekstra sæt tøj liggende hernede, så barnet kan skifte 

tøj, hvis det bliver vådt. Vi har ikke noget tøj liggende, som barnet kan låne. 
Hvis jeres barn mangler skiftetøj, er vi desværre nødt til at kontakte jer og beder jer om 

at løse problemet – det kan betyde, at I kan blive bedt om enten at hente jeres barn 
eller komme med tørt tøj. 

 
 

 
Specialklasser og SFO  
På Åbyskole har vi specialklasser, og vi har en mindre afdeling i sfo, som er basen for de 

børn, der går i specialklasse. Der er muligt at gå i SFO til og med 6. klasse, når man går 
i specialklasse.  

 
Hvis I vil i kontakt den lille afdeling, så ring på: 

 
0.e 41855646  

3.e 41855739 

4.f 41858423 
4.e 41858421 

 
Svømning 
Vi har tradition for, at 3. klasserne kan komme i svømmehallen. Vi tager to voksne 
afsted og det antal børn, som der kan være i vores to Midgårds busser. De to voksne, 

der tager afsted, har livredderbevis.  

 
T 
Telefon 
Hvis I vil i kontakt med afdelingerne og morgenåbningen, så ring på: 
 

Tjekvagt i E-bygningen, 0.-1. årgang 87 13 99 90 

Tjekvagt i A-bygningen, 2.-3. årgang 87 13 99 93 
Morgenåbningen 06.30-08.00  87 13 99 90 

 
Beskeder om børns fravær, sygdom, ændring af tider o.l. beder vi jer skrive i SFO 

tabulex inden kl. 13.00. Så har vi alle dagens meldinger, når vi åbner kl. 13.45. 
Hvis jeres barn ikke kommer, og vi ikke har nogen besked fra jer, vil vi prøve at 

kontakte hjemmet telefonisk. Hvis vi ikke kan få fat på jer, registreres barnet som fri.  
 

Det er vigtigt, at vi altid har de ajourførte telefonnumre hjemme og på arbejde, 
i SFO tabulex. 

 
Telefonnumre på andre 
Åby Skole har hovednummer: 8713 9999 

 



Tilsyn og fremmødekontrol 
I SFO Midgård føres fremmødekontrol. Det vil sige, at hvis barnet af en eller anden 
årsag møder senere eller slet ikke kommer, så skal I forældre meddele os dette via SFO 

tabulex.  
 

I tilfælde af, at barnet udebliver, og vi ingen meddelelse har fået, vil vi forsøge at 
kontakte hjemmet. 

 
Tjeksystemet 
Man kan rigtig meget i SFO tabulex, men nedenfor har I de regler, som vi bruger i SFO 

Midgård. 
 

Da vi gerne vil lave mange aktiviteter med børnene, og også have baser (med tre 
pædagoger), er der kun to pædagoger til tjekvagten (for 300 børn), så det vil være en 

stor hjælp, hvis I følger disse anvisninger. 
 

Vi har pga. personalenormeringens størrelse et begrænset antal af mulige løsninger for, 
hvordan og hvornår barnet hver dag kan forlade SFO.  

 
Barnet hentes:  

Ved denne løsning vil vi gerne, at I skriver, hvornår I henter. Det er en stor hjælp for 

pædagogerne og barnet, fordi børnene ofte gerne vil vide, hvornår de bliver hentet. 
Husk at sige farvel til tjekvagten og lade barnet tjekke ud på tabulex-skærmen.  

Det er vigtigt, at I giver os besked, hvis der er nogen, der ikke må hente barnet. 
 

Gå hjem selv:  
Det er ikke altid nemt at finde børnene til et bestemt sendetidspunkt, men vi gør det 

hurtigst muligt. Man skal vælge et bestemt tidspunkt, f.eks. kl. 15.15. Barnet skal 
stadig sige farvel og tjekke ud i SFO tabulex.  

 
Selvbestemmer:  

Denne løsning er kun for de børn, som er så store, at de kan administrere en sådan 
løsning. Hvis man vælger den, så blander vi os ikke i barnets kommen og gåen.  

I skal lave aftaler med jeres barn om, hvornår det skal gå. Barnet skal dog stadig sige 
farvel og tjekke ud i SFO tabulex.  

 
Traditioner 
2-3 uger før sommerferiens start holder vi den årlige sommerfest. Her vil der være 

underholdning, grill af medbragt mad, valg til forældrerådet osv. 
 

Alle afdelinger holder en eller anden form for julearrangement. Herudover har vi mange 
traditioner sammen med lærerne: fastelavnsfest, Ål (Ålympiske lege), trivselsdag og 

idrætsdage. 

 
Ture ud af huset 
Vi tager nogle gange på tur ud af huset. Hvis turen går uden for vores nærområde 
(parken, stadion osv.) ved tjekvagten besked. 

 
Tøj på udenfor 



En del forældre har spurgt, om vi ikke kan få børnene til at tage overtøj på udenfor, når 
vejret byder det. Vores pædagogik er, at børnene kan gå ud og ind, som de vil. De skal 

ikke spørge om lov, derfor kan de tit være gået ud at lege uden, at de voksne er klar 
over det. Derfor kan vi ikke garantere, at de tager overtøj på, når de går ud.  

Når vi ved, at børnene er på vej ud, siger vi til dem, at de skal tage overtøj på.  
Når vi møder børn udenfor (uden overtøj), beder vi dem også om at gå ind og tage 

noget på, hvis det er koldt eller regner. Af og til kan vi godt se, at de har det varmt på 

grund af den aktivitet (fodbold, faneleg, osv.), som de er i gang med, og så giver vi dem 
lov til at lege videre uden jakke. 

 
 

U 
Univers 
Univers er en del af SFO. Det er et specialsted, hvor SFO-børn med særlige behov kan 

trække sig tilbage og få fred og ro. De har base i B-bygningen og deres telefonnummer 
er: 87 13 99 92. 

 

V 
Vintertøj 
Når børn går i børnehave, er de ofte udstyret med en flyverdragt. Dette er ikke så god 

en ide i en fritidsordning. Det tager lang tid at tage en flyverdragt af og på, så de løber 
oftest ud uden overtøj på. Så hvis det er muligt, så vælg et todelt vinter sæt. 

 

Å 
Åbningstid 
 

Skoledage: 
Mandag-torsdag: kl. 06.30-08.00 og efter endt undervisning-17.00. 

Fredag: kl. 06.30-08.00 og efter endt undervisning-16.30. 

 
Skoleferier og på skolefridage: 

Mandag kl. 06.30-17.00 
Tirsdag kl. 06.30-17.00 

Onsdag kl. 06.30-17.00 
Torsdag kl. 06.30-17.00 

Fredag kl. 06.30-16.30 


