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Frederiksberg d. 11. april 2021 

Kære Maj-forældre 

Vi har glædet os til at tage imod jeres børn mandag den 3. maj. Vi skulle jo have haft et 
informationsmøde i april, og I skulle have været på besøg på skolen med børnene og mødt 
pædagogerne, som netop jeres barn skal være sammen med i ”majperioden”. Men bare rolig - vi 
har en ny plan, og alt skal nok blive godt alligevel  

Informationsmødet bliver erstattet af en Informationsvideo, som kan ses på duevej.aula.dk og 
suppleret med den maj-information, du er i gang med at læse nu. 

Til besøgsdagen skulle du og dit barn have besøgt skolen og knyttet de første bånd til 
pædagogerne. Det må vi så gøre allerførste dag mandag den 3. maj, som bliver en meget kort dag, 
hvor I ikke skal gå fra skolen. Vi bruger den første uge til i roligt tempo at gøre dagene længere og 
byde på nye udfordringer. 

Det er vigtigt, at du som forælder har tillid til skolen, for at du kan føle dig tryg ved at aflevere dit 
barn til os. Og hvis du er tryg, så bliver dit barn også hurtigere tryg.  For at få tillid til skolen skal du 
jo have positive forventninger til dit barns skolestart.  Så lad os tale om, hvad du kan forvente…. 

Hvordan bliver børnene inddelt? 

Vi kommer til at dele børnene i mindre farvegrupper på ca. 16 børn. Den farvegruppe skal være 
sammen i både maj og juni. Efter de første dage bliver farvegruppen introduceret til en bestemt 
anden farvegruppe, og de to farvegrupper skal så være sammen om eftermiddagen, når det bliver 
SFO-tid. 

Hver farvegruppe får en fast kontaktpædagog, som også er den, du som forælder primært skal tale 
med, men der vil også være to andre pædagoger, som på skift er med i det pædagogiske arbejde 
med farvegruppen om formiddagen. Altså faste mindre børnegrupper om formiddagen og faste 
eftermiddagsgrupper. 

Formiddagene har fast mødetid 08.30 og strækker sig til 13.30 og kommer til at ligne en skoledag i 
børnehaveklassen med, men med noget mere leg. Børnene skal arbejde med forskellige emner 
som fx at være en god kammerat og eventyr. De kommer til at være kreative, spille spil, lave 
pædagogisk idræt, og vi tager på ture i nærområdet men også længere væk med bus ud i naturen 
og på bondegårdsbesøg. 

Og så skal vi også vaske hænder eller spritte, bl.a. når vi ankommer, inden vi spiser, når vi kommer 
ind fra legepladsen, og når vi går hjem igen og selvfølgelig efter toiletbesøg.  

I april sender vi Informationsmateriale til jer, og der kan I se, hvilken farvegruppe jeres barn er 
kommet i. I modtager også et kartotekskort i e-boks, som I meget gerne må medbringe i udfyldt 
stand og aflevere til pædagogerne. 
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Hvor skal Maj-børnene være, og hvor skal vi møde mandag den 3. maj? 

Børnene skal være i stueetagen, i det vi kalder ”Gul-bygning”, der er beklædt med gule tegl, og 
som ligger ud mod Duevej. Den første dag laver vi små mødesteder forskellige steder i skolegården 
med tydelig farvemarkering. Forældre må ikke komme ind i bygningerne om morgenen – kun efter 
aftale - men gerne hente om eftermiddagen. Gå ikke ind i basisrummene men bliv i garderoben. 
Forældre skal bære mundbind eller visir indendørs i skolebygningerne.  

 

Hvordan forløber de første dage? 

Den første dag mandag den 3. maj mødes man kl. 08.15 i skolegården ved det aftalte mødested 
med farvegruppens pædagoger. Kom kun en forælder.  Medbring det tilsendte kartotekskort i 
udfyldt stand. 

Pædagogerne byder velkommen og snakker lidt om det af være spændt på at skulle noget nyt, og 
så styrer pædagogerne nogle bevægelseslege, som har til formål at lokke børnene væk fra jer 
forældre og skabe den første kontakt børnene og pædagogerne imellem.  Børnene får også 
navneskilte på i farvegruppens farve. 

Derefter går pædagogerne og børnene ind i børnenes basislokale og leger videre med navnelege 
og legetøj, mens I tålmodigt venter på mødestedet og drikker kaffe . Tanken er, at forældrene 
IKKE skal med i lokalet men blive i skolegården. Er det for svært for enkelte børn så aftal med 
personalet, at en forælder går med. 

Efter ca. 30 - 45 minutter bliver forældrene hentet og inviteret ind og se basisrummet kortvarigt. 
Husk mundbind indendørs. 

Derefter er den første dag slut ca. 10.15, og alle går forhåbentligt glade hjem med gode 
forestillinger om næste dag. 

Den anden dag tirsdag den 4. maj kl. 08.30  møder farvegruppens børn (og meget gerne den 
samme forælder som i går) op ved mødestedet, som for de fleste gruppers vedkommende er ved 
indgangsdøren til basisrummet. Her tager pædagogerne imod, og børnene siger farvel og går selv 
ind i basislokalet uden mor/far. 

Her skal børnene lege navneleg, lege med nyt legetøj, og så skal vi ud på en tur rundt i skolegården 
for at se på gule streger, som markerer, hvor børnene må gå.  Børnene får også navneskilte på i 
farvegruppens farve. Medbring en frokostmadpakke, drikkedunk og penalhus 

Hvis det er meget svært for enkelte at aflevere, må forældre gerne gå med ind efter aftale med 
pædagogerne. 

Kl. 11.30 henter I jeres barn igen ved det aftalte mødested. Her vil pædagogerne have tid til at tale 
med jer om, hvordan dagen er gået. 
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Den tredje dag onsdag den 5 maj er mødetiden igen 08.30 men nu frem til 13.30, hvor 
kontaktpædagogen har tid til at tale om, hvordan dagen er gået. 

Den fjerde dag torsdag den 6. maj er mødetiden 08.30.  Børnene bliver introduceret til en anden 
farvegruppes børn. De to farvegrupper bliver basisgruppen/ SFO-gruppen i ”SFO-tiden”, som er 
tiden fra 13.30 - 17.00. Her på fjerdedagen er I velkommen til at hente efter 13.30 eller lade jeres 
barn blive på skolen, så længe som I tænker, at barnet har mod på. 

Den femte dag fredag den 6. maj er nu en helt almindelig dag, som starter kl 08.30, og SFO er 
åbent til 16.30 på fredage. Det vil sige, at der er fast mødetid kl. 08.30 for alle majbørn hver dag.  

Nu er I også velkomne til at benytte morgenåbningen for majbørnene 07.00 - 08.30, som er i gul-
bygning med indgang fra legepladsen ved markisen. Se skiltene i døren. I morgenåbningen er der 
skiftende personale og børn fra alle farvegrupper, så der er ikke garanti for at møde kendte 
ansigter fra farvegruppen. 

Nu skulle børnene gerne være klar til den næste hverdagsuge.  

Hvad skal børnene medbringe i SFO fra 4. maj? 

Når børnene starter, skal de medbringe følgende ting: 

To madpakker og en drikkedunk som skal opbevares i barnets taske. Den første madpakke er det, 
vi i skolen kalder en ”10 mad” lidt frugt/ brød, som kan spises ”to go”. Så selvfølgelig en mere solid 
frokostmadpakke, og til frokosten tilbyder SFO en gratis økologisk minimælk.  

Et penalhus (eller to) som er veludstyret med blyanter, farver, viskelæder, limstift, saks, og hvad 
der ellers hører til. Børnene må ikke låne af hinanden, så derfor skal de have tingene med selv for 
at forebygge smitte. 

Tøj der er varmt nok og praktisk til, når vi er ude eller på tur og gode travesko. Den første dag skal 
I medbringe en kasse med låg fx 20x30 cm med skiftetøj og regntøj, som kan blive på skolen. 

Masser af gåpåmod og friske færdigheder i håndvask  

Om at aflevere sit barn i skole. 

Trin 1: Tal sammen derhjemme og lav en plan, som er en kort afsked uden ”elastik”, dvs. uden 
gentagne farvelkram og kys. Aftal at den mest hårdføre forælder drager afsted på missionen.  

Trin 2.: informer barnet om planen. ”Nu skal du høre, hvordan vi gør i morgen, når du går ind i 
klassen ”. 

Trin 3: Tro på planen og hold fast i den og repeter den sammen med dit barn, når I gå hen til 
skolen. 

Trin 4. Glæd dig over, at planen lykkedes. 

Trin 4a: Hvis det kikser, så aftal med pædagogen at du kortvarigt går med ind og forsøg så at 
komme så hurtigt ud igen som muligt. 
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Hvad kan vi træne inden starten på Duevej? 

I tiden fra nu og til starten i maj-perioden kan du ruste dit barn ved at træne de færdigheder, som 
gør, at dit barn kan klare sig selvstændigt.  

Lær dit barn at tage tøj og overtøj på selv, at lyne lynlåsen i jakken, at snøre sine snørebånd eller 
have sko med velcro-lukke, og meget vigtigt at kunne klare sig selv under toiletbesøg.  

Fravær og sygdom 

Hvis børnene er syge, skal I som altid holde dem hjemme, til de er raske. Hvis børnene bliver syge i 
SFO- tiden, kontakter vi jer og beder om, at I henter jeres barn. Hvis barnet er sygt med Covid 19 
symptomer, må det først komme tilbage i skole, når det har været symptomfri i 48 timer. 

Klassedannelse. 

I løbet af maj-perioden vil vi iagttage børnene med henblik på at kunne danne så harmoniske 
klasser som muligt. I får besked om, hvilken klasse jeres barn er kommet i onsdag den 4. august via 
Aula.  

Sommerferien 

SFO har sommerferielukket i uge 27, 28 og 29. Kommunen har planlagt en sommer-SFO i disse 
uger, hvis der er pasningsbehov. Det foregår på SFO Lindetræet. 

Aula 

Aula er den interne kommunikationsplatform. Vi sender en lille vejledning til at komme på Aula i e-
boks. Pædagogerne vil ugentligt lægge billeder og reportager fra dagligdagen på Aula til 
farvegruppen. 

Forældresamtale 

Vi vil invitere til en forældresamtale med kontaktpædagogen i første halvdel af juni om jeres barns 
trivsel.  

Mål for maj-perioden 

Sidst men ikke mindst har vi sat os nogle mål for maj-perioden. Sidst i perioden vil vi ved hjælp af 
et elektronisk spørgeskema spørge til, i hvilken grad I mener, vi har opfyldt målene. Målene er 
følgende: 

”At skabe trygge rammer for de kommende børnehaveklassebørn og forældre, så de føler sig 
velkomne, og at børnene får en god overgang fra børnehave til Skolen på Duevej”. 

 Børnene oplever glæde ved at gå på SFO og får fælles sjove, spændende og lærerige 
oplevelser. 

 Børnene deltager i tilrettelagte fællesskaber, hvor de lærer andre at kende og udvikler 
kammeratskab og får følelsen af at høre til. 
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 Personale og forældre har en god dialog om børnenes trivsel, og forældrene er ved 
periodens slutning i høj grad tilfredse med overgangens forløb. 

 

VI håber, at du nu føler dig godt informeret og har positive forventninger til skolestarten.  

Vi glæder os til at tage imod jeres børn og give dem den bedste start på deres skoletid. 

 

Med venlig hilsen på hele SFO-personalets vegne 

Hans Folmer 

SFO-leder 

 

 

 

 


