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FRITIDSORDNING



ÅBNINGSTIDER:   MAN. - TORSDAG   6.30 –  17.00     
  FREDAG            6.30 – 16.00 

KONTAKT OS: TLF.: 23 46 47 37.

Velkommen til vores skønne SFO, som er fuld af de dejligste børn, 
og hjertevarme og humørfyldte voksne. Vores fritidsordning hen-
vender sig til børn fra 0. – 3 klasse. Vi har pladsgaranti for alle vores 
elever på de forskellige klassetrin. 

VORES DAGLIGDAG I FRITIDSORDNINGEN: 
Vi har morgenåbner hver morgen, hvor personalet står klar med 
åbne arme, havregryn til de sultne, og tid til at starten dagen 
sammen i fællesskabet. Kl. 08.25 følger personalet børnene over 
på skolen, hvor børnene starter skoledagen med morgensamling. 
Når timerne om eftermiddagen er forbi, byder personalet børnene 
velkomne i fritidsordningen. Vi serverer eftermiddagsmad ca. kl. 
14.10 – 14.45. Her følger vi skolens kostpolitik. Børnene skal sørge 
for at krydse sig ind, ved at flytte deres hængelås på tavlen. 

EN FRITIDSORDNING MED FRIHED:
Det er en stor værdi for os, at børnenes dag i fritidsordningen er 
præget af omsorg, tryghed og ikke mindst frihed. Vi afholder jævn-
ligt børnemøder i forlængelse af eftermiddagsmaden, hvor vi gen-
nemgå regler i fritidsordningen, hvor børnene deler historier med 
hinanden, og får mulighed for at ønske hvilke aktiviteter de gerne 
ser personalet iværksætter i fritidsordningen. På den måde giver vi 
børnene medbestemmelse. 

Vores aktiviteter i den forløbne uge kan børn og forældre finde 
på intra, under samarbejde og dernæst ugeplaner. Børnene lærer 
gennem vores ugeplaner, at strukturere deres tid i fritidsordnin-
gen, hvilket vi også ser stor værdi i. Det er meget vigtigt for os, at 
børnene oplever timerne i fritidsordningen som et frirum, hvor de 
kan vælge at deltage i planlagte aktiviteter, eller på eget initiativ 
iværksætte en leg med kammerater og veninder. 

AKTIVITETSTILBUD KAN EKSEMPELVIS VÆRE: 
Filt, syning, klippe og klistre, glasdekorationer, bagning, synge og 
spille musik. Rollespil, bål, rundbold, fodbold, PlayStation, kamp-
sport, rulleskøjter, banancykler mv. 

Vores årshjul i fritidsordningen er som følger:  Vi holder en gang 
om året Fritterfest kun for Fritterbørn og Frittervoksne. Til fastelavn 
holder vi fest sammen med resten af skolen. Udover det følger vi 
årets gang, såsom jul som vi prioriterer højt, også med henblik på, 
at børnene får lavet julegaver. Dernæst er det påskepynt der bliver 
produceret. Fra oktober og til og med marts måned, har vi en mån-
edlig filmeftermiddag, hvor vi bl.a. kan finde på at servere popcorn. 
Hver fredag må man medbringe sin Nintendo, mobil eller ipad, og 
spille på denne i frittertiden

EN FRITIDSORDNING I FÆLLESSKABET:
Hvis man som forældre, lige har brug for en snak, omkring sit barn 
er vi altid til rådighed og vi har altid kaffe på kanden.

Fussingø-Egnens friskoles fritidsordning

FERIELUKNING: 
• Sommerferie uge 28 – 29 – 30.  • Efterårsferie uge 42. 
• Lukket mellem Jul og Nytår.  •  Vinterferie uge 7. 
• Lukket de 3 dage før Påske.


