
 
 
 

Velkommen til SFO 
 

- Svar på ofte stillede spørgsmål - 

Vi ser frem til et godt samarbejde 

Kernehuset 
Blåhøj Skolevej 4 

7330 Brande 



Om Kernehuset: 
 

Blåhøj Skoles skolefritidsordningen hedder Kernehuset. SFO-tilbuddet er for 
børn fra 0.-4. klasse. På Blåhøj Skole er der fokus på de gode og trygge over-
gange, og på at børnene oplever en helhed i hverdagen. Der er et overlap mel-
lem dét personale, børnene kender fra skoledagen, og det personale de møder i 
SFO. 
 

SFO-tilbuddet er den frivillige del af den læringsdag, som børnene tilbydes i 
Fællesskolen. I SFO skal barnet opleve et tilbud, som tager udgangspunkt i bar-
nets frie tid, hvor dét kan vælge til og fra. I SFO tilbydes barnet en dag med so-
cialt samvær, sjov med andre børn og med voksne der har fokus på børnegrup-
pens trivsel og udvikling. 
 

Der er aktivitetstilbud, som kreative værksteder, bevægelse, natur / bål, IT,  
bagning, entreprenørskab, ture ud af huset og temaer, hvor børnene fordyber sig 
i og dygtiggør sig på et område. I vores aktivitetsvalg følger vi årets gang.  
 

I feriemoduler og på ”sampasningsdage” samles børnene i Brande. Her oplever 
barnet at være sammen med andre børn fra distriktet i nye omgivelser og med 
andre aktivitetsmuligheder. 
 

Dagens gang: 
 

Kl. 06:30   Kernehuset åbner. SFO-morgenbørn møder løbende ind i 
    SFO. Alle børn skal sige god morgen  til en voksen. 

    Morgen SFO holder til i SFO-lokalet og i køkkenet. 
 

Kl. 07:50    SFO-børn sendes i skole og ønskes en fortsat god dag. 
 

Efter skole  SFO-børnene ankommer - alle børn siger goddag til en  
    voksen; fremmøde og aftaler tjekkes. 
    Børnene går i gang med selvvalgte eller voksen styrede  
    aktiviteter. 
    Børn afhentes løbende eller sendes til aftalt tid. 
 

Kl. 17:00   Vi siger tak for i dag og Kernehuset lukker. 

Fredag kl. 15:30 
 

 



 Åbningstider i SFO: 
 

 
Fremmødekontrol og registreret fremmøde: 
 

Der er fremmødekontrol fra 0. til 2. kl.; Her skal forældrene give besked, 
hvis barnet ikke kommer i SFO, og forældrene kontaktes af Kernehuset, hvis 
barnet ikke dukker op til aftalt tid. 
 

Fra og med 3. kl. er registreret fremmøde; Her registrerer SFO, når barnet 
kommer, og når det går. Der er ikke krav om, at forældrene skal give besked, 
om barnet kommer eller ej, ligesom forældre ikke kontaktes af Kernehuset, 
hvis barnet udebliver. 

 

Kontaktoplysninger: 
 

Ved start i SFO skal forældrene udfylde en oplysningsseddel med telefonnum-
re til brug ved Kernehusets kontakt med forældrene. Når Kernehuset tager 
kontakt til forældre, kan det være i situationer, hvor aftaler skal bekræftes, 
hvor der er usikkerhed omkring barnets afsending, eller hvis barnet er blevet 
syg eller kommet til skade. 

 

Det er derfor yderst vigtigt, at forældre husker at give Kernehuset / skolen 
besked om ændringer i kontaktoplysninger. 

 
Syge børn og medicin: 
 

I SFO modtager vi ikke syge børn. 
Skolen har principper for  medicingivning.  
Spørg i SFO eller på kontoret. 

 
 
 
 
 

Morgen SFO: Kl. 06:30 til skolestart  

  

Eftermiddag: Mandag til torsdag fra skoletid til kl: 17:00 

 Fredag fra skoletid til kl. 15:30 

  

På skolefridage: SFO er et heldagstilbud * Se under pkt. Moduler 



Moduler og takster i SFO: 
 

Om modulerne: 
 

5-dages modulet: 
Barnet kan være i SFO på skoledage og på skolefridage, hvor der tilbydes pas-
ning. Morgenmodulet er en del af 5-dagsmodulet.  
Morgenpasningen foregår i SFO-lokalet. 
 
Morgenmodul alene: 
Modulet varer fra kl. 06.30 til starten på første lektion i skolen. Morgensang er 
på Blåhøj Skole en lektion. Morgenmodulet kan benyttes i de 40 skoleuger og 
enkeltdage, der ikke ligger i feriemodulerne. Vær opmærksom på, at et tilkøbt 
morgenmodul kun gælder fra åbningstid til normal start på skoledagen (også 
på de nævnte enkeltdage, hvor skolen er lukket). 

 
Feriemodulet:  
Det er muligt for forældre, hvis børn normalt har et morgenmodul eller ikke er 
tilmeldt SFO, at købe et feriemodul i alle hele uger, hvor skolen holder lukket. 
Et feriemodul kan kun købes på ugebasis og koster 410,- pr. uge.  
 
Tilmelding til feriemodulet SKAL ske senest 6 uger før feriemodulets start. 
Vær opmærksom på, at tilmeldingen er bindende. 
Feriemodulet indberettes via Digital pladsanvisning. 
 
 

Ændringer af moduler:  
Ændringer af moduler / udmeldelse skal ske med en måneds varsel til den 1. 
eller den 15. i måneden via Digital pladsanvisning.  
 
 

Søskenderabat / friplads: 
Regler for søskenderabat og friplads gælder for alle moduler (også feriemodu-
ler). Yderligere oplysning herom fås ved henvendelse til pladsanvisningen. 

SFO 0. til 4. klasse Forældrebetaling 

 

 

5-dagsmodul inkl. 
morgen og feriepasning 

 

1.495,00 kr. pr. mdr. (juli betalingsfr i) 

Morgenmodul alene 410,00 kr. (juli betalingsfr i) 

Feriemodul 410,00 kr. pr uge * 

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/Default.aspx?p=ikastbrande07&k=756


Om indholdet i morgenmodulet: 
 

SFO’s morgentilbud foregår i hyggelige rammer i SFO-lokalet. Det er en god 
start på dagen, at søskende kan møde ind sammen og hygge sig på tværs af 
klasser. Børnene sendes i skole 10 minutter før skolestart  kl. 07:50. 

 
Særlige dage: 
 

Følgende dage holder SFO’en lukket: 
Den 5. juni: Grundlovsdag  
Den 24. december: Juleaftensdag 
Den 31. december: Nytårsaftensdag 
Helligdage 

 
Sampasningsdage og feriepasning i Brande Distrikt: 
Sampasningsdage er som udgangspunkt dage, hvor der tilbydes pasning, men 
ikke nødvendigvis i barnets faste SFO. 
 
 

Brande distrikt omfatter Dalgasskolen, Præstelundskolen og Blåhøj Skole. 
 
Der er fælles pasning på alle skole-fridage mellem Dalgasskolen og Blåhøj 
Skole. Pasningen foregår i Dalgasskolens SFO -Valhalla.  
 
Præstelundskolens SFO afholder feriepasning på egen skole. Der kan - af-
hængigt af antallet af tilmeldte børn og personalesituationen - etableres 
sampasning mellem Præstelundskolen, Dalgasskolens og Blåhøj Skoles SFO. 
Her vil pasningen som udgangspunkt foregå på Dalgasskolen. 
 
Som forældre kan man forvente, at der altid er sampasning mellem de 3 skoler 
dagen efter Kristi Himmelfart, i hovedferien uge 28-29-30 og i dagene mellem 
jul og nytår.  
 
SFO’erne leverer personale til feriepasningen alt efter størrelse og antallet 
af tilmeldte børn.  
 
”Skolernes feriekalender”: 
Skolernes feriekalender findes på Ikast-Brande Kommunens hjemmeside. Den 
giver et fint overblik over de dage, man som forældre skal være særlig op-
mærksom på i relation til ovenstående. 



Afhentning og afsending af børn: 
 

Når forældre selv har mulighed for / vælger at afhente deres barn, fremmer det 
grundlaget for et godt samarbejde mellem hjem og SFO. Men ikke alle har den 
mulighed, og da vi i Kernehuset gerne vil bidrage til at afhjælpe børnefamili-
ers ofte travle hverdag, sender vi også efter aftale med forældre børn til skole-
bussen, til sport eller på cyklen. Afsending fordrer dog, at forældre informerer 
SFO om afsendingstidspunktet. 
 

Når man som forældre overvejer, om ens barn skal tage skolebussen, cyklen 
eller selv kan tage til sport, bør man overveje: 
 Er mit barn trafiksikker. 
 Er mit barn gammel nok og tryg ved at tage skolebussen. At tage skole-

bussen indebærer at kunne vente ved et busstoppested og at kunne stå på 
og af bussen. I SFO ”sætter vi ikke barnet på bussen”, men vi sender det 
ud til busstoppestedet til aftalt busafgang. 

 Flere forældre vælger at større søskende har ansvaret for, at mindre sø-
skende kommer med bussen eller til sport. Vær opmærksom på, at I her 
uddelegerer et forældreansvar. Mange gange er det en god løsning, men 
det er en vurdering, om den ældre søskende kan magte dette ansvar.  

 
 

Skolebussen: 
 

Busplanen kan ses på kommunens hjemmeside. Vær  
opmærksom på, at skolebussen ikke kører på skolefridage. 
 
 

Garderobe og tøj: 
 

Hvert barn har sin egen garderobe. Det er barnets opgave at holde orden på sin 
garderobe, men de voksne øver med dem og hjælper dem i denne proces. Som 
forældre kan I hjælpe jeres barn ved jævnligt at tjekke rummet. 
 

Vi leger og har aktiviteter både inde og ude. Børn, der har tøj med efter vejret, 
leger bedst. Børn, der leger, bliver af og til våde, så sørg for at jeres barn altid 
har tørt skiftetøj med. Hver fredag rengøres børnegarderoberne. Det betyder, at 
barnets rum skal være tømt - det gælder dog ikke kassen med ekstra tøj.  
 

Det er en god idé at skrive navn i barnets overtøj. Glemt tøj uden navn kom-
mer i glemmekassen (står i aulaen). 
 

Legetøj: 
 

Børnene må gerne medbringe legetøj i SFO’en. Det sker dog på eget ansvar, 
og vi opfordrer til, at ”elektroniske spillemaskiner” kun medbringes mandag 
og onsdag. Det kan være en god idé at skrive navn på barnets legetøj. 



Information til forældre: 
 

En god information og dialog mellem hjem Skole og SFO er fremmende for 
børnenes trivsel. Informationstavler findes ved indgangen til SFO ved den lille 
trappe ned i skolegården. Da ikke alle forældre kommer dagligt i SFO’en sker 
information også via 
 

 Skolens hjemmeside: www.dalgas-blaahoej.aula.dk: 

 - Generel information om skolen. 
  

 Under SFO Blåhøj Skole: 

  - Mål og indholdsbeskrivelse. 

  - SFO Quick-Guide. 

 AULA: 

- Månedsplanen: Er en oversigt over månedens børneaktiviteter og in-
formation til forældre. Månedsplanen er også en mulighed for forældre 
til at tale med barnet om dagens gang og forberede ugen, der kommer.  

 Ikast-Brande Kommunes Hjemmeside: www.ikast-brande.dk. 
 

 

Forældresamarbejde i øvrigt & kontakt: 
   

Barnets trivsel er et fælles anliggende mellem forældre, skole og SFO.  Man er 
som forældre altid velkommen til at deltage i vore aktiviteter.  Vi modtager 
gerne gode idéer, spørgsmål, ros eller konstruktiv kritik. Henvend jer person-
ligt eller pr. telefon - det giver den bedste dialog. Man er som forældre altid 
velkommen til at aftale tid til en samtale om ens barns trivsel.  
 

Kernehuset opfordrer til, at forældre overholder de svarfrister, der er på tilmel-
dinger til diverse arrangementer og forespørgsler omkring ferier. Det giver 
mulighed for den bedst mulige personaleudnyttelse. 
 

Kernehuset har i løbet af året arrangementer for børn og forældre. Arrange-
menterne tager udgangspunkt i socialt samvær og i aktiviteter, hvor børn og 
voksne sammen oplever husets pædagogik og børnenes arbejde.  
 

SFO Kernehuset direkte 
 

Tlf.: 99603810 

Benyttes i SFO’s åbningstid 

Charlotte Skipper 
Afdelingsleder Blåhøj Skole 

Tlf.: 99603811 
Tlf.: 24403049 
chski@ikast-brande.dk  

Susanne Rasmussen 
Skoleleder Blåhøj Skole og  
Dalgasskolen 

Tlf.: 99603800 eller 99603501 
Tlf.: 30310437 
suras@ikast-brande.dk 

http://www.dalgas-blaahoej.dk
mailto:chski@ikast-brande.dk



