
Velkommen til mini SFO for kommende 0. årgang 

 
Kære forældre 

Vi ser frem til at byde jeres børn og jer velkommen den 11. maj. Det er en 

stor dag for os alle sammen, og vi glæder os helt vildt til at komme i gang  

 

Overgangen til skolen er i år lidt anderledes, end den plejer. Desværre har vi 

på grund af coronavirus måtte aflyse nogle legedage mm. Vi har haft en 

rigtig fin dialog med børnehaverne og har fået den nødvendige viden om 

jeres børn, til at vi kan lave en tryg og genkendelig opstart. 

 

Det er vigtigt, at I hurtigt kommer på aula, der er vores 

kommunikationsplatform, da der i denne periode med coronavirus kan 

komme information fra dag til dag, som I skal kunne modtage. 

I kan læse mere om aula i nedenstående link. 

 

Guide til oprettelse af bruger login til www.aula.dk 

 

https://viden.stil.dk/pages/viewpage.action?pageId=12780595 

 

Vi har i forbindelse med coronavirus naturligvis fokus på hygiejne mm. jf. 

Sundhedsstyrelsens retningslinjer for skolerne fx 

 2 meter afstand 

 Håndvask og håndsprit 

 Mindre grupper 

 Vi skal opholde os mest muligt ude 

I kan læse mere i Sundhedsstyrelsens brev til forældre i linket: 

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Brev-til-

foraeldre-i-forbindelse-med-

genaabning.ashx?la=da&hash=D17DDE2F630A16B773DC525E136B28CA2A706DA

5 

 

 

 

Mini SFO 

Mini-SFO er åben fra kl. 8.00 – 14.30. 

Der er desuden SFO med tilbud om nødvendig pasning i et reduceret tilbud 

med aktiv tilmelding før og efter mini-SFO.  

Der er morgen SFO fra kl. 6.30 – 8.00 og eftermiddags SFO fra kl. 14.30 – 

16.30. Dette tilbud er fælles med børn fra 0. årgang – 5. årgang. 

 

Husk tilmelding til nødvendig pasning i SFO, hvis I skal benytte det. 

Tilmeldingen sker til sis08@helsingor.dk senest den 7. maj kl. 12.00.  

  

 

Dagsprogram for Mini SFO 

06.30 – 08.00    Nødvendig pasning i SFO (Tilmelding)    

08.00 – 09.00    Mini SFO møder ved Søren Kanne og Det Blå Hus  

09.00 – 13.30    Mini SFO 

13.30 – 14.30    Afhentning fra Mini SFO sker ved Det Blå Hus 

14.30 – 16.30   Nødvendig pasning SFO (Tilmelding) 

 

Børnene vil have udgangspunkt i to grupper, der er fordelt i 2 bygninger og 

hver deres udeområder.  

Den ene gruppe vil være i Det Blå Hus og den anden gruppe i Søren Kanne. 

 

Børnene skal være ude en stor del af dagen, så I skal sørge for tøj tilpasset 

vejret og ekstra skiftetøj med navn på, hvis der bliver brug for det i løbet af 

dagen. Børnene skal også have en turrygsæk med penalhus, så de har deres 

egne tegneredskaber. 

Dagen vil bestå af relationsarbejde, lære hinanden at kende, lære området at 

kende, hvordan er vi sammen i ”skolen”, læseleg, leg og aktiviteter mm. 

 

Vi vil henstille til, at børnene har spist morgenmad hjemmefra og har mad 

med til resten af dagen. Vi tilbyder ikke mad i løbet af dagen. 

 

Personalet knyttet til de 2 grupper er Tomas, Karina, Emma, Marie-Louise 

og Viktoria. 
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På Hornbæk Skole bruger vi Tabulex til ind - og udkrydsning af børnene 

samt til stamkortoplysninger. I vil modtage et login, så I kan indtaste 

relevante oplysninger, som f.eks. telefonnumre, legeaftaler mv. 

Besked om fridag, sygdom eller andre former for aftaler skal gives via. 

Tabulex. Beskeder på Tabulex skal være modtaget senest en halv time før 

udførelse for at sikre, at vi ser dem. 

 

Dagsprogram for den 11. maj. 

Kl.  10.00 – 10.30  Velkomst.  

Børnene til Det Blå Hus mødes på multibanen. 

Børnene til Søren Kanne mødes ved den store 

skolegård.  

Kl.  10.30 – 11.15  Børnene og pædagogerne indretter pladser inde 

og laver aktiviteter. 

Kl.  11.15 – 12.00 Børnene og pædagogerne går ud og laver 

aktiviteter. De voksne kan gå ind og se lokaler-

ne eller få en kop kaffe. 

Kl.  12.00 Tak for i dag - vi ses i morgen. 

 

Hvert barn må have én voksen med første dag. 

 

Grupperne 

Det Blå Hus 

Børn: Viggo, Viggo, Sangha, Saga, Anna, Marie, Caroline, Karla, Victor, 

           Mouniqe, Benedikte, August, Noah, Virgil, Hector 

Voksne: Karina og Emma 

 

Søren Kanne 

Børn: Vitus, Christian, Victor A, Jasmin, Melissa, Niels, Isabella Rehn, 

          Anton, Patrick, Lotus, Liva, Rune, Neela, Lilly, Bjørn, Charlie,  

          Emily, Victoria, Mathias, Isabella Rosenkilde, Laura 

Voksne: Tomas, Viktoria og Marie-Louise 

        

 

 

Skolesommerferien 

SFO holder lukket i ugerne 29, 30 og 31. 

 

Kontakt 

Adresse på Skolen og SFO 

Søren Kannes vej 6 

3100 Hornbæk 

 

Det blå Hus tlf.: 4928 4182 

Søren Kanne tlf: 4186 8249 

SFO tlf.: 4928 4186 

 

 

 

 

 

 

 

Vi glæder os til at se jer! 

 

Med venlig hilsen  

personalet i SFO’en. 

 
 
 
 



 
 

Personalet på SFO’en 

           
    Skoleleder            Koordinator              Pædagog            Pædagog 
      Simon                   Maria                      Andreas                Anne 

          
  
 
 
 
 

Pædagog                  Pædagog              Medhjælper             Pædagog                                 
 Thea                           Rasmus                Thomas                  Tomas 

                 

                                        
 Medhjælper       Assistent         Morgenåbner 
   Nanna                      Karina                   Birgitte 

                                                   
Medhjælper              Pædagog 
Emma                    Marie-Louise 

                        
 
    
 

 
 

VELKOMMEN 
TIL  

HORNBÆK  


