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Nr. Asmindrup d. 06.03.2015 
 
 

NYHEDSBREV FRA SFO OG JUNIORKLUB 
 
SFO-nyt: 
Der er gået en måned siden SFO-Juniorklub-personalet blev forøget med to nye medarbejdere. Det kan 
mærkes, at der er blevet to sæt hænder mere! Der er nu mulighed for at sætte nogle nye projekter igang.  
 
Mikael har et snitteprojekt i bålhuset under opsejling, hvor børnene kan snitte i frisk birketræ. Annette glæder 
sig til vejret bliver mildere så der kan cykles i skoven. Desuden har vi planer om at starte en spil -turnering op, 
så spilledagen osse kommer til at omfatte " gammeldags" spil som skak, backgammon eller uno. Dette vender 
vi tilbage til! 
 
I Multirummet "musehullet"  er der i februar blevet stor-produceret skrot-robotter, minnions ( gule mænd fra 
Grusomme Mig- filmene) og andre væsner. Senest er der startet et helt lille modehus op med kjolesyning og 
hatte-værksted. De større børn har været enormt gode til at hjælpe de små med nål og tråd, og nogle dage 
har der været op til femten travle børn igang samtidig i det lille lokale! Alle de flotte kreationer vil til slut blive 
vist frem på cat-walken som modeshow en tirsdag til børnemøde.  
 
Vinterens mudder har været det helt store tema på Friskolen: vi kan præsentere helt nye vinter-ol- discipliner 
som Mudderkælkning, Mudderglidning og Smatbold. Tak til alle jer tålmodige forældre der har kæmpet med 
beskidte flyverdragter og vådt tøj! 
 
Børnemøder:  
Så vidt  muligt holder vi hver tirsdag møde for alle børn i SFO og juniorklub. Her gives beskeder og diskuteres 
emner, som er relevante. Børnene er supergode til at komme med ideer og forslag. Senest er det blevet aftalt 
på tirsdagsbørnemøde i SFO, at der fremover må spilles på Nintendo, tablets og telefoner i SFO-lokalet om 
mandagen, og ikke længere i 2.kl som hidtil. Der har været en del situationer med maskiner, der er blevet 
brugt til at gå på nettet med, hvilket ikke er tilladt i SFO-tid. Nogle af de sider, man har været inde på, har haft 
uhensigtsmæssigt indhold af forskellig art. Ved at lave spilledag i SFO- lokalet, er det muligt for personalet at 
holde øje med tingene, så ingen børn grænseoverskrides! 
 
Juniorklub-nyt 
 
Af Sarah og Sofie 5. kl. 
I denne måned i Juniorklubben har vi fået tilgang af Nicki, og det har kunnet mærkes, at der er kommet en 
voksen, som kan hjælpe, hvis vi har brug for det. Det har medført, at vi kommer mere ud, og at vi ikke bruger 
vores telefoner så meget mere. I denne måned har vi udenfor spillet rollespil, rundbold, tyr, leget på gynger, 
og meget mere. Vi har også fået indført filmfredag, og vi holder møde om onsdagen. Når vi keder os, træder 
Nicki ind og foreslår noget sjovt, f.eks. lærer vi nogle kampsportsøvelser. Det kan også mærkes, at der er 
mange flere der, vil være her og ikke bare går hjem efter skole. 
 
Nu kommer Nicki ind, og han vil gerne fortælle om, hvordan han synes det er gået: 
 
Nicki: "jeg synes, I allesammen har været supergode til at tage imod mig og til jer forældre: I har jo selvfølgelig 
nogle skønne unge mennesker! Vi har i denne måned prøvet at arbejde lidt med mere selvstændighed, så 
børnene selv tager ansvar for indkrydsning på listen. Alle har taget godt imod nye tiltag, og alle er gået til det 
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med stort engagement. Vi er begyndt at holde møde om onsdagen, hvor børnene har mulighed for at komme 
med ønsker for den kommende uge, og ideer til hvad de gerne vil lave. Vi kan snakke trivsel og diskutere 
tingene sammen - så vi er stille og roligt ved at finde ud af, hvad der er af behov: det er jo ungernes 
juniorklub! Så jeg glæder mig til at deltage i aktiviteterne og sætte gang i nye tiltag her. Jeg ser meget frem til 
fremtiden her! Hvis I forældre har spørgsmål, så kom forbi og hør hvad vi laver og få en kop kaffe!" 
 
SFO- og juniorklub ønsker: 
Er der nogen, der ligger inde med nogle gode stofrester, pyntebånd, knapper, perler, garnrester og lignende, 
som kan undværes, ville det kunne gavne vældigt i SFO-værkstedet!  
 
I Juniorklubben ønskes puder og hyggetæpper, hvis nogen har nogle i overskud. Desuden mangler vi et 
backgammon-spil til den kommende turnering! 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Annette, Lis, Dorthe, Mikael, Maja og Nicki 


