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 Nyhedsbrev fra SFO og Juniorklub - september              
 
SFO 
Efter en dejlig sommerferie i SFO/ JK, hvor vi bl.a. var på tur til Dyregården samt hjemme og besøge 
Sebastian og Victoria P, er hverdagen nu i fuld gang.  
 
Vores nye 0.klasser er faldet rigtig godt til og har indtaget hver en krog, ude som inde. Der bliver 
leget på tværs af klasser og alle virker til at trives godt.  
Vi kan godt mærke, at vi er blevet flere børn. Pladsen er mere trang og støjniveauet kræver til tider 
ørepropper eller køkkenrulle i ørene. For at kompensere for dette problem, har børnene mulighed 
for at lege i 0.klasse (tumlerummet) 2.klasse (lego rummet) samt 3.klasse, som er stillerummet, hvor 
man har mulighed for at sidde og hyggesludre. Denne lokalefordeling er vigtig at skrive sig bag øret, 
så frem I ikke umiddelbart lige kan finde Jeres barn, når I kommer for at hente.  Sidst men ikke 
mindst, er vores udeareal også en udfordring med mange huler i buske og krat. Men med fælles 
hjælp og Jeres tålmodighed lykkes det altid at få børnene frem i lyset.   
Skulle I dog en dag være i den situation, at komme i tidsnød, f.eks. på grund af en tandlægetid I skal 
nå efter arbejde, er I velkommen til at ringe i forvejen. Så vil vi være behjælpelige med at indfange 
og ”pakke” Jeres barn sammen og evt. sende ham/ hende ud til kæden.  
 
 På personalefronten, har vi jo måtte sige farvel til Maja, som har fået andre og spændende 
udfordringer.  Maja har i den tid hun var ansat, primært stået for de kreative sysler i ”musehullet”, 
hvilket har tiltrukket rigtig mange børn. De kreative aktiviteter vil vi selvfølgelig fortsætte og næste 
projekt vil blive et værksted med fremstilling af våben til rollespil. Der vil dog fremover være dage, 
hvor musehullet er forbeholdt Juniorklubben, for også at tilgodese deres behov. 
I Majas timer har vi ind til videre ansat Susanne Illemann Larsen som vikar. Susanne er 20 år og bor i 
Højby. I hendes fritid dyrker hun bl.a. Dans (hiphop) og træner børnehold i Højby Gymnastikforening.  
Så disse kompetencer ser vi selvfølgelig frem til, kan komme vores børn, både i SFO og Juniorklub til 
gode. 
Lis har atter været under kniven. Operationen er gået godt, men Lis vil derfor være sygemeldt i ca. 6 
uger. I den periode vil Ulla være vikar i hendes skema. 
 
Juniorklubben 
Juniorklubben er også kommet godt fra start med en hel del nye 4. Klasses elever. 
Ind til nu har der været cykeltur, der har været lavet pandekager over bål, leget gæt og grimasser 
samt spillet en hel del boldspil. Vi arbejder på at få en mere struktureret hverdag med faste 
aktiviteter for ca. en måned af gangen, så som eksempelvis faste ugedage i musehullet kun 
forbeholdt juniorklubben (så frem der er tilslutning nok) evt. en dag med cykeltur, boldspil, dans og 
lignende.  Ideer til aktiviteter ser vi meget gerne også komme fra børnene selv.  
Vi oplever desværre, at det står lidt sløjt til med interessen for at deltage i Juniorklub møderne om 
onsdagen. Specielt de store elever vælger dem fra. Det er ellers i dette forum, hvor børnene selv kan 
være med til at sætte deres præg på klubben, ved at komme med ønsker samt ideer til fremtidige 
aktiviteter. Måske I forældre kan hjælpe med til at bakke lidt op omkring dette? 
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Vi er ved at indrette den store opslagstavle ved siden af bordfodbold bordet i klubben, til aktivitets 
og informations tavle, ligesom der på den lille tavle udenfor døren, også vil stå vigtige informationer. 
 
Lige nu glæder vi os og ser frem til en dejlig lejrtur men derefter bestræber vi os på, at ugerne 
derefter vil se ud som følgende: 
 
Mandag: Fast spilledag (gælder SFO/JK). Musehullet åbent, kun for JK. 
Tirsdag: Div. Udeaktiviteter (bål, boldspil eller lign.)  
Onsdag: Juniorklub møde og der efter dans sammen med Susanne. 
Torsdag: Musehullet åbent kun for JK.  
Fredag: Filmdag med hygge og socialt samvær i sofahjørnet.  
 
Ændringer kan forekomme. 
 
 
 
Venlig hilsen os alle i SFO og Juniorklub. 
 
 
 
 
 

 


