
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SFO 



Om Dalgasskolens SFO: 

I Ikast-Brande Kommune har man valgt at implementere folkeskolereformen under 

navnet Fællesskolen. SFO er den frivillige del af den læringsdag børnene tilbydes i 

Fællesskolen. 

Vi er en SFO med egne lokaler ved Dalgasskolen. Huset er indrettet efter de aktiviteter vi 

tilbyder – fx vores rum for motorisk træning og bevægelse, puderum, en hems med 

kreativt værksted osv. Vi agter i indretningen også at tage hensyn til børnenes forskellige 

aldre, læringstrin og behov. SFOen ligger i tæt tilknytning til skolen, hvor vi bl.a. deler 

store udearealer. Vi har mange muligheder for udeaktivitet med bålpladser, multibaner, 

sportsplads, samt skov og sø i nærheden. 

I SFOen vil børn samt forældre møde personale som også er tilknyttet skolen. SFOens 

ansatte har flere funktioner i skoledelen, hvor de kan være fordelt på skolens 

årgangsteams, i tæt samarbejde med lærerne om de faglige, sociale og personlig 

udvikling og den generelle trivsel. Enkelte pædagoger er tilknyttet skolen som 

ressourcepædagoger, der laver indsatser på alle klasser f.eks. omkring motorisk 

træning, trivsel eller faglig læring gennem bevægelse. 

 

SFO modul og takster pr. 1/8 2022: 

SFO 0.-4. klasse Forældrebetaling: 
5 –dagsmodul inkl. morgenpasning 1.565 kr. 
Morgenmodul – pr. måned 423 kr. 
Specialpædagogisk  1.565 kr. 
Feriemodul (Hvis ikke man er tilmeldt 5-
dagsmodul) – pr. uge 

423 kr. 

Der kan søges om søskendetilskud, økonomisk friplads, socialpædagogisk friplads og 

lign. via kommunens digitale pladsanvisning. 

Udmelding eller ændring i barnets moduler skal ske med en måneds varsel til den 1. eller 

15. i måneden. Dette foregår på kommunens digitale pladsanvisning.  

Indmelding kan ske fra dag til dag. 

 

Om modulerne: 

5 dags modul: 

Barnet kan være i SFOen i hele åbningstiden. Dvs. på alle skoledage og skolefridage. 

(inkl. Ferier) Et morgenmodul er automatisk inkluderet i et 5-dagsmodul. 

 



Morgenmodul: 

Barnet må komme fra SFOen åbner kl. 6.30 til skolestart. Modulet kan også benyttes på 

skolefridage (inkl. Ferier). Alle dage gælder modulet fra 6.30 til 8.00. 

 

Feriemodul: 

Giver mulighed for, at børn der ikke er tilmeldt SFO, kan blive passet i ugerne 7, 26, 27, 

28, 29, 30, 31 samt 42. 

De fleste af disse uger vil der være fælles pasning med Blåhøj skoles SFO og Artiums 

SFO. Pasningen i disse uger kommer primært til at foregå i Brande, på enten 

Dalgasskolen eller Artium, alt efter antallet af tilmeldte børn i ferien.  

 

Lukkedage: 

SFOen har lukket på helligdage, den 5/6 samt 24/12. Der kan ikke tilbydes pasning disse 

dage. 

 

SFOens åbningstider: 

Hverdage 

 Morgen Eftermiddag 
Mandag 6.30 – 7.50 13.05 – 17.00 
Tirsdag 6.30 – 7.50 13.50 – 17.00 
Onsdag 6.30 – 7.50 13.05 – 17.00 
Torsdag 6.30 – 7.50 13.05 – 17.00 
Fredag 6.30 – 7.50 13.50 – 15.30 

 

Ferieperioder 

Mandag – Torsdag 6.30 til 17.00 

Fredag 6.30 til 15.30 

 

 

Fremmødekontrol fra 0. – 2. årgang. 

Det betyder, at vi registrerer barnets ankomst, og kontakter forældre, hvis barnet ikke 

møder ind i SFO. Forældre skal give besked om sygdom, fravær og evt. legeaftaler. 



Registreret fremmøde fra og med 3. årgang.  

Det betyder, at vi registrerer barnets ankomst, men vi kontakter ikke forældrene, hvis 

barnet ikke kommer i SFO. Forældrene giver ikke nødvendigvis besked om sygdom, 

fravær eller evt. legeaftaler.  

 

Pædagogisk indhold, metoder og redskaber: 

Pædagogisk indhold 

Inklusion: 

Det er vigtigt for os, at anerkende børns forskelligheder og bruge disse til gavn for 

fællesskabet. Vi gør meget ud af at tilrettelægge hverdagen, så alle børn føler sig 

værdifulde i både større og mindre grupper.  

 

Trivsel: 

Vi har et særligt fokus på trivsel. Trivsel for os handler om, at børnene har det godt og at 

der er balance mellem de krav, som vi stiller til dem og de ressourcer, som de besidder.  

 

Relationer: 

Den gode trivsel er afhængig af positive relationer til andre mennesker. Vi er særligt 

opmærksomme på børnenes venskaber, deres sociale udvikling og på de relationer der 

er mellem børnene, samt mellem børn og voksne. 

 

Dannelse: 

Vi skaber rammer for, at barnet i mødet med andre og omverdenen udvikler strategier til 

at mestre livet. Vi er opmærksomme på, at børn er forskellige steder i deres udvikling 

bl.a. køn, alder og social baggrund. 

 

Pædagogiske metoder og redskaber 

Idræts SFO: 

Vi er certificeret Idræt, leg og bevægelses SFO under DGI. Personalegruppen har 

gennemgået uddannelse og bliver årligt re-certificeret. Vi bruger idræt, leg og 

bevægelsesaktiviteter som metode til pædagogisk udvikling og som trivselsfremmende 

element.  



Læringsstile: 

Vi er bevidste om, at børn lærer på forskellig vis. Vi søger at tilrettelægge aktiviteter, 

som tilgodeser børnenes forskellige intelligenser og læringsstile. 

 

Ledelse af børnegrupper: 

Vi vil som personale sætte rammer, skabe struktur og være tydelige i mødet med 

børnene. Vi tror på, at vi derved skaber gode forudsætninger for trivsel og positive 

læringsmiljøer.  

 

For yderligere information om pædagogik, indhold og principper henviser vi til skolens 

hjemmeside https://dalgas-blaahoej.aula.dk/. Her kan man udover generel information 

også se vores mål og indholdsbeskrivelse for SFO. 

 

Aktiviteter: 

Vi ønsker et SFO tilbud, der indeholder en række forskellige aktiviteter. Vi forsøger at 

bygge dagene op i en genkendelig struktur, hvor der er plads til aktiviteter i 

gymnastiksale, ude leg og på vores kreative værksted.  

 

Morgen- og eftermiddagsmad: 

Vi har ikke en madordning i SFOen. Børnene er selvfølgelig velkomne til at medbringe 

egen morgenmad og frugt/brød til eftermiddagen. Vi har flere køleskabe, hvor man kan 

opbevare sin mad i løbet af dagen og et køkken, hvor maden kan nydes.  

 

Hjemsendelse og afhentning: 

Som udgangspunkt vil vi opfordre jer forældre til, at afhente jeres børn i SFOen (særligt 

børnene i 0. – 2. årgang), da det er med til at understøtte det gode samarbejde mellem 

SFO og jer forældre, at vi ser hinanden. Det kan dog i visse tilfælde, afhængig af barnets 

alder og modenhed, være en udemærket ide, at give sit barn mulighed for også selv at 

gå/cykle hjem. 

Efter aftale med jer forældre, så tilbyder vi, at sende jeres barn hjem. Beskeder herom 

modtager vi på Aula. Vi sender først børn efter kl. 16.30. Dog vil der være undtagelser, 

eksempelvis for børn der skal med bus, eller til fritidsaktiviteter.  

https://dalgas-blaahoej.aula.dk/


Kontakt: 

Betina Koch Jensen (SFO leder) 

Tlf: 99 60 35 03 

Mail: bkjen@ikast-brande.dk 

 

Rasmus Madsen (Pædagogisk teamkoordinator I SFOén) 

Tlf: 99 60 35 19 

Mail: rasbama@ikast-brande.dk 

 

Susanne Rasmussen (Skoleleder) 

Tlf: 99 60 35 01 

Mail: suras@ikast-brande.dk 
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