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Kære forældre 
 
Vi glæder os alle til at starte op igen i SFO 
 
Det er vigtigt, at det foregår gradvist, langsomt og kontrolleret. 
Derfor har vi brug for jeres hjælp, forståelse og tålmodighed.  
 
I det følgende vil vi give jer oplysninger om de overvejelser og planer, vi har lagt for 
genåbningen af vores SFO 
 
Vi vil gerne indledningsvis gengive sundhedsmyndighedernes udmeldelse om at:  
“Børn er børn, og det skal de have lov til. Retningslinierne er lavet for de 
voksne og det er vores ansvar at rumme børnene i det” 
 
Vi glæder os til at se jer alle, men fysisk kontakt som håndtryk og kram skal undgås 
mellem de voksne/forældre. 
 
Udmeldelse af SFO: 
 
Alle familier har fået besked om muligheden for at melde Jeres børn ud af SFO i 
denne corona tid.  
 
Når I møder om morgenen: 
 
Alle børn går direkte i deres klasser,som er åben fra kl. 7.45. Man skal ikke melde 
sig i morgen sfo'en. Børnene skal enten vaske hænder eller bruge håndsprit ved 
ankomst. Der bliver lavet en oversigt over, hvor børnene skal møde ind, som 
forældrene modtager fra skolen. 
 
For de børn, som har brug for pasning forud for skoledagen, er der etableret morgen 
SFO i køkkenet i stueetagen i stuehuset. Der er ”behov åben” i tidsrummet fra 6.30- 
7.45. 
Forældre skal orientere Charlotte om tidspunkt for aflevering af deres barn i denne 
ordning, senest dagen før kl. 15.00 på mobil nr. 22421542 
Børn der benytter dette tilbud, vil blive sendt i deres klasser kl. 7.45 
 
Eftermiddagen i SFO: 
 
Alle børn er i skoledagen opdelt i deres klasser og områder for leg. 
Disse områder følger de også  i deres SFO tid. Der vil for nogen være få ændringer 
ift deres legeområde udenfor.  
De voksne fordeler sig i disse områder om eftermiddagen i børnenes SFO tid. 
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Når SFO barnet skal hjem: 
 
Vi opfordrer til, at I forældre opholder jer mindst muligt på skolen. Der er, som 
udgangspunkt ingen forældre, som skal ind i lokalerne på skolen. 
 
Send en besked til vores SFO telefon på: 22 76 15 42, hvordan og hvornår dit barn 
bliver hentet. Det vil være fint, hvis man kan give besked for flere dage af gangen. 
 
Området ved indgangen til til SFO legepladsen (bag ved de to røde hytter) er et 
afhentningssted. Her vil vi gerne hjælpe med at sende jeres børn hen, når de skal 
hentes. På den måde undgår vi at få for mange forældre rundt på skolens område.  
 
Vi sender gerne børnene hjem og med bus - men vi har i den kommende periode 
ikke mulighed for at hjælpe med at følge børnene ned til busstoppestedet. 
 
Brug kun SFO'ens åbningstid i det omfang, som er nødvendigt: 
 
Vi opfordrer til, at I kun bruger SFO'ens åbningstid i det omfang, som I har behov for.  
Vi henstiller til, at I henter jeres børn, hurtigst muligt om eftermiddagen. 
Fra kl. 16.00 - 17.00 er der nødpasning for børn, der ikke har mulighed for at blive 
hentet. 
 
Måltider: 
 
Børnene skal selv medbringe deres egen frugt i en frugtpose, som udleveres første 
dag efter genåbning. Frugtposen opbevares i klassen sammen med madkassen. 
 
Når vi spiser eftermiddagsfrugt vil børnene sidde udendørs i grupper med dem de 
går i klasse med. 
 
Drikkedunk: 
 
Alle børn medbringer deres egen drikkedunk, som er fyldt med vand hjemmefra. 
Vigtig med navn på. Drikkedunken opbevares i klassen. 
 
Der bliver lavet plastkasser til hver klasse, hvor eleverne kan stille deres frugt og 
vand, når vi er ude om eftermiddagen. På den måde behøver vi ikke gå frem og 
tilbage i klasserne i forbindelse med den ekstra rengøring, der skal foretages. 
 
Der vil i den kommende periode ikke være båldage. 
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Tøj - Skiftetøj: 
 
Det er vigtigt, at børnene har rent tøj på hjemmefra. 
Det er vigtigt, at have masser af skiftetøj med i jeres skiftetøjspose. Nye børn får en 
skiftetøjspose ved opstart. 
Dernæst er det vigtigt, at I hver dag har varmt tøj med. Vi skal være ude hver eneste 
dag uanset vejret. 
 
Vi skal gøre mere rent end vi plejer: 
 
Vi har lavet en plan over hvornår og hvordan vi rengører både legetøj og 
kontaktflader i de forskellige SFO områder. 
Der vil være legetøj, som er pakket væk, som dermed ikke skal rengøres. 
De voksne har lavet en plan over, hvordan rengøringen organiseres i dagligdagen. 
 
Vi skal vaske hænder ofte: 
 
Vi har i forvejen en god vaske hænder kultur på Rødding Friskole. Det skal vi 
fortsætte med. 
Børn og ansatte vasker hænder efter toiletbesøg, når man har pudset næse, før 
spisning og ved synligt beskidte hænder. 
Dernæst er det os pålagt, at både børn og voksne skal vaske hænder hver 2. time. 
 
Det har vi udarbejdet følgende plan for: 
Børnenes hænder skal vaskes, når de overgår fra skole til SFO. 
Vi vasker derefter hænder med dem kl. 14.00.  
I forældre har ansvar for, at børnene vasker hænder, når de kommer hjem. 
 
Legepladsen: 
 
Vores legeplads vil fortsat være lukket for andre end vores egne børn. 
De legeområder børnene har fået i skolen, vil næsten være de samme legeområder 
om eftermiddagen.  
 
Legetøj: 
 
Det vil ikke være muligt at afholde legetøjsdage.  
Dernæst er det meget vigtigt, at børnene de øvrige dage heller ikke medbringer 
legetøj hjemmefra. 
 
Ansatte: 
 
Vi har fordelt de voksne, så de har ansvar for bestemte børnegrupper om 
eftermiddagen. 
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Storegruppe: Kirsten 
0. klasse + 1. klasse: Birthe/Josefine 
2.  klasse: Karen. 
3. klasse: Pt ingen børn tilmeldt SFO 
 
Vi har ansat Ida Madsen og Josefine Gram, som medhjælpere i børnehaven, 
storegruppe og SFO, for at hjælpe os med at klare rengøringen og pasningen af 
børnene. 
Maren Krab, som tidligere har været ansat, vil være tilkaldevikar. 
Herudover vil de voksne i børnehave og SFO omlægge deres arbejdstid således, at 
vi får færrest mulige voksne til at passe Jeres børn. De voksne er meget 
opmærksomme på god hygiejne, når de skifter fra en børnegruppe til en anden. 
Dernæst har vi fået frivillige bedsteforældre, som rengøringshjælpere. 
 
Hvad kan I gøre hjemme? 
 
Gentag gerne de gode hygiejnevaner om god håndvask derhjemme og tal gerne 
med barnet om, at når det skal starte i skole og SFO skal vi vaske hænder ofte. 
Se gerne vores vaske fingre film på Facebook. 
 
Ved legeaftaler uden for SFO anbefales, at der leges med så få børn, som muligt og 
kun med børn fra egen klasse/legegruppe. 
 
Dernæst opfordrer vi til at I sammen med børnene ser en lille film, som 
sundhedsstyrelsen har lavet. Følg dette link: 
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Film_-Corona-Nyt---Saadan-gaar-vi-i-skole-ig
en 
 
Vi beder jer tale med børnene om, at det vil være en meget anderledes SFO end 
den de tidligere har været vant til. 
 
Hvem må komme i SFO og hvornår er man syg? 
 
Man må komme i SFO, når man IKKE har symptomer på sygdom. Dvs. at har man 
selv milde symptomer på sygdom - som forkølelse, skal man blive hjemme til man er 
rask. Man er rask, når man har været uden symptomer i 48 timer. 
  
Hvad sker der, hvis man bliver syg i SFO? 
 
Hvis et barn bliver syg, mens det er i SFO, skal man hurtigst muligt hentes og blive 
hjemme i 48 timer efter, at de sidste symptomer er væk. 
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Hvad sker der, hvis man får konstateret Covid-19? 
 
Hvis en person der har været i børnehave, storegruppe, skole og SFO  konstateres 
smittet med Covid-19 SKAL man informere Rødding Friskole & Børnehave herom 
med det samme. Kontakt os på telefon nr. 74841542 eller direkte til Charlotte på 
22421542.  
Vi vil herefter informere det personale og de børn/familier, som har været i kontakt 
med den smittede.  
  
Hvad sker der, hvis en anden i husstanden er påvist smittet med Covid-19? 
 
Hvis én i den husstand man bor i, er konstateret smittet med Covid-19 må man ikke 
komme i børnehaven, storegruppe, SFO og skole på Rødding Friskole & Børnehave.  
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