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Praktiske oplysninger 

til nye forældre: 
Velkommen til Tarm Skoles SFO og 

Juniorklub, hvor vi glæder os til at 

samarbejde med jer. 

Hensigten med dette lille hæfte er, at give 

en kortfattet orientering om Tarm Skoles 

SFO. 

I er naturligvis ALTID VELKOMNE til at 

henvende jer til os, når I ønsker yderligere 

oplysninger, eller hvis der er noget, I 

gerne vil drøfte. 

 

I SFO arbejder vi ud fra tre succeskriterier: 

 

 ET HYGGELIGT, TRYGT, AKTIVT 
OG SUNDT MILJØ 

 GLADE OG TILFREDSE BØRN 
OG FORÆLDRE 

 GLADE, TILFREDSE OG 
ENGAGEREDE MEDARBEJDERE 
 

I vores dagligdag øver vi de 7 

karaktertræk: 

 

 Selvkontrol 

 Engagement 

 Vedholdenhed 

 Social intelligens 

 Taknemmelighed 

 Optimisme 

 Nysgerrighed 
_________________ 

 

 

 

 

Efter en skoledag har de fleste børn brug 

for ”at skifte spor”: I SFO lægger vi vægt 

på at give plads til aktiviteter, der er 

anderledes end dem, skoledagen har budt 

på. 

Der er plads til afslapning og hygge. Der 

er plads til leg og til læring. Netop gennem 

legen og de sociale aktiviteter tror vi, at 

børnene oplever trivsel, udvikling og 

indlæring. 

 

Giv børnene ret til at lege og 

lære, 

at drømme og forme, leve og være. 

Kun der hvor børn 

kan føle sig trygge, 

gror det, de gamle 

kaldte lykke. 

(Carl Scharnberg) 
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Åbningstider:  

Morgen:  

6.15.  

Der serveres morgenmad fra kl. 6.30 – 
7.30  

Eftermiddag:  

16.45 fredag kl.15.00.  

Der serveres eftermiddagsmad fra kl. 
13.00 – 15.00 

Kontaktpersoner: 

Alle børn har en kontaktperson i SFO. 
Navnene hænger på opslagstavlen i 
gangen. 

Hjemsender: 

Hver dag er der en, der sender børn hjem. 
Hjemsenderen har en gul vest på og alle 
skal sige farvel til hjemsenderen inden de 
går hjem. 

Traditioner: 

Vi holder børnemøde en gang i måneden, 
hvor vi fejre fødselsdage. 

Vi serverer forældrekaffe den sidste 
fredag i måneden. Den sidste fredag i 
november er der bedsteforældrekaffe. 

Vi har 2 faste udedage med bålmad. 

Vi forbereder os til alle højtider. 

Vi tager på overnatning med 3. årgang.   

Vi holder enkelte aftenarrangementer. 

Ud- og indmeldelse af SFO skal ske på 
kommunens hjemmeside. 

 

 

Ud- og indmeldelse af SFO skal ske 

på kommunens hjemmeside. 

 


