
 Traditioner – Elsted skoles SFO 2019/2020 

Årshjul Aktivitet Beskrivelse Praktisk/tovholder 

August  
Tirsdag d. 27/8 
Kl. 14.00-17:00 

Forældrearbejdseftermiddag 
 
Fandangodag for alle  
+ forældrekaffe kl.14.00-17.00 

Forældre hjælper med opgaver på 
Pileengen.  
Guldmine, sæbebobler, flødebollekast, 
tovtrækning, bål, ”Tyren”.  

MP/HO 
 
3. årgang 

September 
Fredag 27/9 
Kl. 13.45-16:00  

 
Elsted SFO’s rekorddag + 
forældrekaffe 

 
Der tages billeder af alle rekorderne, som 
bliver til en bog. 

 
1. årgang 

November 
Fredag 1/11 
 

 
Halloween 
+forældrekaffe kl. 15.30-16.00 

 
Spøgelsestog, disko, foto, mørkebold og 
spindelsvævskage.  
Der er brug for 3 forældre til at hjælpe i 
cafeen og 3 til at sminke. 

 
2. årgang 

December 
 

Julegaveværksteder 
 

Hemmelige gaver til forældre og søskende 
alle dage i december.  

Alle 

Januar 
Uge 3 og 4 

 
Spilleturneringsuge 

 
Man træner op til at dyste i brætspil 

 
1. årgang 

Februar 
Torsdag d. 27/2 
 

 
Kostumebal kl. 17.30-19.30 

 
Udklædning, disko, fastelavnsaktiviteter, 
boller og cacao. 
Der er brug for 3 forældre i boden og evt. 
3 forældre til sminkning.  
(Hele personalet er til stede til kl.20)       

 
SFO-forældreråd + 
udvalg 

Marts    

April 
Fredag d. 3/4 
Kl. 14:30- 15:45 

 
Påskeløb  
+ forældrekaffe kl. 14-16 
 
Deltage i Danmarks 
naturfrednings 
affaldsindsamling 

 
Påske som tema 
 
 
En uge med fokus på affald og genbrug. 
Foregår i SFO og understøttende 
undervisning  

 
0. årgang 
 
 
Børge 

Maj 
Torsdag den 14/5 
Kl. 12:00-20:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onsdag 27/5 kl. 
13.00-16.30 
 
Torsdag d. 28/5 

 
Midt/slut: 2 ugers rollespil for 
alle børn. som slutter med 
store-rollespilsdag om 
torsdagen fra kl. 12 
Fællesspisning med forældre 
som afslutning 
 
 
 
 
 
 
 
Balladedag. 
 
 
Grillaften for kommende 0. kl. 

 
Foregår på Pileengen, Grønnegården og 
på det grønne område.  
Værksteder: Våben, amulet, bål m/mad, 
læder, sy, kamptræning, arena, 
historie/navneværksted.  
Klasseforældrerådene organiserer 
spisning. Hvert klasseforældreråd aftaler 
selv, om man vil grille. Der kan lånes grill i 
SFO’en. Alle forældre hjælper med at 
rydde op efter ”det store slag.”  
Personalet er med til kl. 20.00 
 
 
Børnebyfest for alle institutioner i 
Lystrup/Elsted  
 

 
Husk at få det ind i 
klasserådenes 
årsplan for 
aktiviteter 
 
 
 
Jens + Michael+ 
udvalg 
 
 
 
 
Jens og Rita 
 

Juni 
Uge 25  
Torsdag-fredag d.  
4-5/6  

 
Champions League 
 
Afslutningstur for 3. klasserne 

 
Fodboldturnering og cheerleading  
 
 

 
udvalg 
 
3. årgang  



 

Med forbehold for ændringer 

Hele året Spillecafe om fredagen: Der er to rum med spillekonsoller for henholdsvis 0.-1. klasse 

og 2.-3. klasse. Spillecafeen er rettet mod dem, der ikke spiller fodbold og andet 

boldspil. Børnene må spille på alt, der ikke kan gå nettet.   

Aftenåbning for 3. klasserne: En aften om måneden er der åbent i SFO kl. 17.30-19.30. 

Indhold planlægges af årgangens pædagoger. 

Efterår+Forår   Udelivs-/båldag med mad for alle om tirsdagen, som tilberedes ved bålhuset. Alle børn 

og voksne er ude. Mad forberedes dagen før. Der kan også være spontane båldage med 

pandekager eller snobrød.  

 

 

 

 

  

 


