
Hente/sende politik Elsted SFO 
I Elsted SFO vil vi gerne understøtte dit barns mulighed for at indgå legeaftaler og hjælpe jer 
forældre med at få hverdagen til at glide. Samtidig vil vi også gerne sørge for en god og rolig 
overgang fra skole til SFO. Det kan alt sammen lade sig gøre, hvis vi hjælper hinanden med 
følgende: 

• Ved sygt barn: Giv besked om morgenen i Tabulex til SFO og i AULA til lærerne. 
• Ved ændringer i dagens gå-hjem-tid: Giv besked i Tabulex inden kl. 13. 
• Hvis dit barn bliver hentet af en anden end dig: Giv besked i Tabulex inden kl. 13. 
• Hvis dit barn skal fra SFO til fritidsaktiviteter eller selv skal gå hjem: Giv besked på 

Tabulex. Dit barn skal selv have styr på, hvornår han/hun skal afsted. Vi ringer med 
klokken hel og halv. 

• Hvis dit barn skal med LIF svømmebus: Giv besked på Tabulex – også ved afmelding 
eller flytning til andre hold. 

• Ring ikke til Flyveren før efter kl. 15 – send alternativt en sms. 
• Når dit barn bliver krydset ind i Tabulex, minder vi barnet om, hvornår det skal hjem 

eller til fritidsaktiviteter. 
• Vi forventer, at børn i 0. klasse bliver hentet. 
• Lav så vidt muligt legeaftaler hjemmefra. Hvis SFO’en skal hjælpe med at lave 

legeaftaler, kan det ske en halv time efter SFO-åbningstid på børnetelefonen eller på 
egen mobil i samarbejde med en voksen. 

• Dit barn skal sige farvel til en voksen og krydse sig ud på Tabulex, inden han/hun går 
hjem.  

Husk skolens retningslinjer for brug af mobiler og tablets: De skal blive i tasken hele dagen. 

                                 SFO-forældreråd og personale 

 

Flere har spurgt, hvad flyvernes opgave er. Den er følgende:  

• at besvare SFO-telefonen og give beskeder videre 
• at tage kontakt til dig, hvis dit barn bliver syg  
• at hjælpe dit barn med at ringe hjem på børnetelefonen eller evt. på egen mobil 
• at hjælpe visse børn med individuelle aftaler 
• at ringe med klokken hel og halv 
• at være der for dit barn, hvis der er brug for trøst, et plaster eller ro 
• at ringe til dig, hvis der er tvivl i forhold til, om dit barn er gået hjem 


