
Velkomstfolder SFO distrikt Nordregård  

Matriklerne Randkløve Allé 2-10 & Corneliusmindevej 40  

  

Kære forældre og børn.  
  

Et stort velkommen til jer og jeres børn. I denne folder kan I orientere jer i lidt af det praktiske ved 

at være en del af en SFO. Vi håber, at I her kan få svar på det meste, og vi glæder os til at lære jer at 

kende og til et godt samarbejde fremover. Husk I altid er velkomne til at komme forbi til en snak.  

  

Med venlig hilsen  

  

Personalet   

  

  
  

Randkløve Allé 2-10   
ligger tæt på Nordregårdsskolen har omkring 150 børn fordelt på 0. til 2. klasse. Det er den største 

af de to matrikler, og ud over hovedbygning er også tilknyttet et villahus, som indgår i dagligt brug.  

Randkløve Allé har morgenåbent for alle elever, og der er mulighed for få morgenmad mellem kl.  

6.30 og 7.30, inden eleverne bliver fulgt i skole af personaet.  

Åbningstider: Hver dag fra 6:30 – 17:00  

Tlf.: 30 76 05 94  

Daglig pædagogisk leder: Thor Alder Antorini  

E-mail: taa.frran.bk@taarnby.dk eller via Aula.  

Corneliusmindevej 40  
ligger små 10. minutters gang fra Nordregårdsskolen og er distriktets 3.klassehus. SFOen har til 

huse i en ældre charmerende bygning med tilhørende stor grøn have og græsboldbane. 

Åbningstider: Hver dag fra 9:00 – 17:00  

Tlf.: 23 46 59 36  

Daglig pædagogisk leder: Claus Rune Oemig  

 

E-mail: cro.frcor.bk@taarnby.dk eller via Aula  
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Overgangen fra børnehaven til SFO  

  
Det er en vigtig proces i en god og tryg opstart, at SFOen markerer skiftet fra børnehaven til  

SFOen/skolen. Denne opstart forbindes af mange børn med et nyt og spændende kapitel i deres liv.   

  

Når jeres børn starter hos os, har vi som fælles personalegruppe ændret vores struktur og forberedt 

os til, at jeres børn får et let genkendeligt skift over til os. Disse ændringer er indført for at jeres 

børn og I som forældre oplever en større sammenhæng i overgangen mellem børnehave, SFO og 

skole.   

  

Vi har valgt at overbringe nogle af de kendte stukturer, som børnehaven også har arbejdet med. Der 

vil fx være morgensamlinger, historieoplæsning, strukturerede aktiviteter osv. Ligeledes vil vores 

aktiviteter være sammensat ud fra de kriterier som børnehaveklasserne også benytter sig af. Her er 

bindeledet mellem SFO og børnehaveklassen, de seks kompetenceområder (se side 5), som skal 

skabe et fællesudgangspunkt for leg og læring. Det har vi valgt at gøre i Nordregårddistriktet for at 

skabe en tæt dialog med børnehaveklasserne, og sikre en kvalitet fra marts og frem imod 

sommerferien.  

  

Nedenfor vil I kunne se et eksempel på hvordan en typisk dag på SFOen ser ud, samt en liste over 

praktiske ting I som forældre skal huske at sørge for, at jeres barn har med hver dag.  

  

Klokkeslæt  Program  

06.30-07.30  SFOen åbner, og der er mulighed for at få morgenmad.  

07.30-07.50  Morgenmaden afsluttes, og 0.klasserne bliver fulgt til skole af personalet.  

08.00-09.15  Heldagsbørnene er på SFOen, og de første lege starter roligt op.  

09.30  Seneste mulighed for at aflevere sit barn på SFOen  

09.30-10.00  ”Ti-mad” spises, dagens historie læses op, og programmet for dagen 

fremlægges.  

10.00-10.45  Første aktivitet begyndes.  

10.45-11.15  Fri leg   

11.15-11.50  Frokost i eget lokale  

11.50-12.50  Alle leger udenfor  

13.15-17.00  SFOen åbner for alle børn på Randkløve Allé.  

14.30   Der er frugt til alle ca. kl.14.30.  

  

Ud over ovennævnte vil der selvfølgelig også være forskellige ture, både lange og korte, samt 

temadage osv. Disse informationer vil I fremover se i et nyhedsopslag, som bliver hængt op på jeres 

barns opslagstavle samt på Aula. 

    

Praktiske informationer til heldagsbørnene  
Nedenfor vil I kunne se de ting, der forventes, at I medbringer hver dag til jeres barn. I skal huske at 

få tjekket op på listen jævnligt og få fyldt op med det, som mangler.  

- En let madpakke til ”ti-mad”. Husk at sørge for, at jeres barn har godt med mad med, da de 

bruger meget energi i løbet af dagen, så hellere for meget, end for lidt. Husk at vælge sunde 



alternativer, og er I, i tvivl, så spørg personalet. Denne ”ti-mad” skal ikke være i samme 

kasse som madpakken.  

- En god og sund madpakke til frokost. Husk at give mad med, som barnet selv kan 

administrere, da det ikke kan forventes, at personalet varmer maden, har bestik klart osv. 

- Skriv tydeligt navn på madkassen. 

- En drikkedunk med tydeligt navn på.  

- Tøj til årstiderne   

- Minimum to sæt undertøj, samt et sæt bukser, trøjer og sko.  

- En turtaske, som skal med hver dag (ikke en skoletaske).  

- Legetøj, mobiltelefoner og lignende er på eget ansvar og skal aftales med personalet på 

forhånd.   

  

Hvis jeres barn har et stykke legetøj, som har speciel historie og værdi, så kontakt personalet og få 

en snak omkring det.  

AULA og kommunikation med SFOen  
Der kommunikeres med skole, SFO og dagtilbud via Aula. Aula er et let tilgængeligt og sikkert 

redskab, som gør det nemt og overskueligt at tage del i barnets hverdag og udvikling. Der kan læses 

mere om AULA her: https://aulainfo.dk  

  

I kan altid ringe til de to SFOer. Husk dog, at noget at vores personale i tidsrummet kl. 08-14 kan 

være på skolen og ikke på SFOen. Hvis I vil være sikre på, at en besked/legeaftale, feriemelding 

osv. når igennem, skal I skrive den til os via Aula.   

Garderobe  
Hvert barn får tildelt en garderobeplads, hvor de kan lægge deres ting/tøj. Da vi er ude hele året, 

uanset vejret, er det godt at have tøj liggende efter vejret/årstiden. Når det er vinteren bruger vi ikke 

udendørs fodtøj indenfor, så det er en god ide altid at have sutsko/indendørs sko med. Husk altid at 

have ekstra tøj liggende, og om sommeren skal der fx bruges badetøj og solcreme.  

Frugt  
Ca. kl 14:30 vil der være frugt i køkkenet, til alle børnene.  

Følgeordning  
Alle børn, som er tilknyttet SFO, har mulighed for at blive fulgt til Nordregårdskolen om morgenen. 

For at sikre at jeres barn bliver fulgt godt afsted, skal barnet senest være afleveret SFO Randkløve 

Allé kl. 07.30. Ellers skal I selv følge jeres barn til skolen.  

0.klasserne har følgeordning, så efter endt undervisning bliver de fulgt tilbage til SFOen af det 

pædagogiske personalet. Bemærk at børnene fra 1.klasse selv skal gå hen til SFOen.  

Legetøj  
Medbragt legetøj er på eget ansvar.  

 

Medicin  
Er dit barn bruger af medicin, skal vi vide det. Hvis dit barn skal have medicin på SFOen, skal vi 

have en underskrevet skriftlig vejledning, samt oplysninger om hvilken læge, der har udskrevet 

https://aulainfo.dk/
https://aulainfo.dk/


medicinen. SFOen er ikke medicinansvarlig, hvilket vil sige, at personalet ikke er uddannet til at 

give medicin. Håndkøbsmedicin, solcreme, speciel kost m.m. skal altid aftales med en skriftlig 

vejledning.  

Kompetenceområder  
Med udgangspunkt i Tårnby Kommunes børne- og unge politik: 

https://www.taarnby.dk/politik/planer-og-politikker/boernepolitik har begge 

SFOer valgt at udvikle og skabe rammer som tilgodeser disse værdier.   

  

Vi har samtidigt valgt at vores daglige aktiviteter på begge matrikler har sammenhæng med 

Nordregårdsskolens værdier og at det fælles bindeled er de seks kompetenceområder, som svarer til 

læreplanerne, men set i et SFO perspektiv. Dette er med til at skabe en rød tråd for leg og læring i 

børnenes dagligdag.   

  

I vil nedenfor kunne se de seks kompetenceområder:  

1) Sprog  

2) Matematisk opmærksomhed  

3) Naturfaglige fænomener  

4) Kreative og musiske udtryksformer  

5) Krop og bevægelse   

6) Engagement og fællesskab  

Børnenes digitale dannelse  
I Tårnby kommune skal institutionerne arbejde med den digitale dannelse i børnehøjde. Det betyder, 

at børnene skal oparbejde nogle kompetencer, som skal hjælpe dem til at kunne navigere i den 

virtuelle verden.  Den digitale dannelse opnås i samspillet og i dialogen mellem børn, forældre og 

det pædagogiske personale i SFOen. Det gøres ved, at vi som fælles voksengruppe lærer børnene at 

forholde sig både positivt og kritisk til andre digitale brugere, og nøje overveje deres egne og andres 

intentioner, grænser, handlinger og udtryksformer i den virtuelle virkelighed.  

Børnesyn  
Alle børn har unikke egenskaber, interesser, evner og læringsbehov.  

Hos os skal alle børn ses som dem, de er, med deres viden, drømme, meninger og perspektiver. Det 

betyder, at SFOernes børn skal involveres og have relevante erfaringer med indflydelse på deres 

egne situationer.   

SFO Randkløve Allé og SFO Corneliusminde vej 40’s børnevision  

Begge pædagogiske matrikler er præget af 3 gennemgående nøgleord:  

  

Leg – Fællesskab – Nysgerrighed  

  

    

Med udgangspunkt i ovenstående, vil vi på SFOerne være et sted, hvor børnene udvikler sig og er 

trygge. Dette sker kun, hvis der kontinuerligt skabes positive rammer og rum, hvor børnene får de 

bedste forudsætninger for at deltage i forpligtende venskaber og relationer. Dette skal give dem en 

https://www.taarnby.dk/politik/planer-og-politikker/boernepolitik
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tro på sig selv og udvikle kompetencer til at kunne møde deres nye omgivelser med tillid, respekt 

og mangfoldighed.  

  

Vi har som fælles personalegruppe valgt at arbejde ud fra disse nøglesætninger.  

  

- Vi går foran børnene– anviser og inspirerer  

- Vi går ved siden af børnene– støtter, vejleder og opmuntrer  

- Vi går bag ved børnene – iagttager og er nysgerrige  

  

Vi arbejder kontinuerligt med at udvikle legens elementer, som fx kan være motivation, 

nysgerrighed, afprøvning, eksperimenterende tilgange, fordybelse, koncentration, fantasi og 

forestillingsevne. Disse elementer kan selvfølgelig kun indfries, hvis jeres barn trives i dagligdagen. 

Derfor bliver det pædagogiske arbejde bygget op omkring stærke fællesskaber og relationer. Det 

enkelte barn skal føle sig socialt inkludereret, for vi ser leg og læring som tæt kombinerende 

elementer, som sker i alle aspekter af aktiviteter, refleksioner, hverdagsrutiner og mest af alt, legen.  

  

Vi glæder os til at tage imod jeres børn, og byde dem velkommen til deres nye SFOer. 

 

Med venlig hilsen. 

 

Personalet på SFO Randkløve Allé og på SFO Corneliusmindevej 40. 

  


