
 

 
 

 

 

 

VELKOMMEN TIL HÆLDAGERSKOLENS 

SFO - K2 
 

 
   



 

OM K2 

Hældagerskolens SFO er delt i to afdelinger. Myren (0.-2. årgang) og K2 (3.-6. årgang). De ligger i hver deres 
hjørne af skolen i hhv. Blok 1 og Blok 9.  
 
K2 er et SFO-tilbud, hvor dit barn kan slappe af efter en lærerig skoledag. Dit barn vil opleve spændende 
aktiviteter, åbne rammer samt et nærværende, tryghedsskabende og engageret personale.  
Vi lærer dit barn at begå sig socialt og opbygge en tro på sig selv. Barnet får også medansvar, ved at have 
muligheden for at være medbestemmende i tilrettelæggelsen af indholdet i fritidstilbuddet.  
 
Vi vægter trivslen højt. Her er plads til alle børn.  

   



 

TABULEX 
Du skal som ny forælder logge ind på Tabulex på adressen www.sfoweb.dk og oprette dig vha. NemID. 
 
Under “Aftaler” skal du indtaste hvornår og hvordan dit barn skal hjem. Lav gerne en fast, ugentlig aftale. 
Vi sender børnene klokken hel eller halv.  
Så længe dit barn går i 2.-3. klasse, er det ikke tilstrækkeligt, at det selv fortæller, hvornår det skal hjem. Du kan 
aftale med os, hvis dette skal være en mulighed for dit barn, og så skal du skrive det ind på Tabulex. 
 
Under “Stamkort” skal du indtaste hvem der må hente udover dig som forælder, særlige kosthensyn o.a. 
Informér samtidigt også SFO-personalet omkring disse oplysninger. 
 
Under “Ferie/Fri” skal du beslutte, om du har brug for feriepasning de pågældne ferieuger. Deadline er altid en 
måned før hver ferie begynder. Vi vil så gerne bruge vores personaleressourcer bedst mulig. 
 
Dit barn skal altid taste sig hjem på Tabulex-skærmen, selv hvis han eller hun skal hjem lige efter skoletid eller 
ikke har modul den pågældne dag.  

 

Indmelding i SFO 

Tilmelding foregår på Borger.dk -> Digitale pladsanvisning, hvor du kan opskrive dit barn. Du kan også 
opgradere til et større modul fra dag til dag. Eller nedgradere, hvis behovet ændre sig. Der er i såfald en måneds 
varsel fra d. 1. eller 15. i hver måned. Kontakt gerne Pladsanvisningen telefonisk på 76 81 50 94. 
 
Bemærk: Når dit barn skal til at starte i 4. klasse, skal du allerede inden august skrive dit barn op til et 
SFO2-modul på Pladsanvisningen. I Vejle Kommunes system er man en del af SFO1 fra 0.-3. klasse, selvom 
Hældagerskolens SFO2 allerede starter fra slutningen af 2. klasse. 
 

Særlige arrangementer 

Vi har dage, hvor dit barn er velkommen til at komme i SFO’en, selvom det egentlig ikke har modul. Det gælder 
bl.a. Stjernedrys, Sommerfesten og lignende. Vi melder dette ud på Tabulex. Kontakt os gerne med spørgsmål. 
 

Børn uden SFO-modul 

Ved “Spis med dine venner” eller andre arrangementer, hvor du skal have flere med hjem - så må børn uden 
SFO-modul gerne være i SFO’en, indtil du kan hente dem. Det er dog en forudsætning, at dit eget barn har 
SFO-modul på dagen.  
Barnet skal bare informere den Tabulex-ansvarlige efter skoletid, så vi ved, at de er her. 

http://www.sfoweb.dk/


 

MULIGHEDER I K2 
Fællesrum 

I midten af K2 er fællesrummet, hvor dit barn kan sætte sig ned med et af SFO’ens brætspil, udfordre en ven i 
bordfodbold eller sidde og få sig en lille snak i sofaen. Her finder dit barn også en tavle, hvorpå det kan booke 
diverse lokaler i K2, som der kan være trængsel omkring. Man booker for 30 min. af gangen. 

Boldbanen 

I forlængelse af fællesrummet, er vi så heldige i K2 at have en boldbane, som ofte bruge til stikbold, håndbold, 
fodbold, hockey eller andre fysiske aktiviteter. 

Hallen 

Hallen er åben for alle de børn, som trænger til endnu mere bevægelse. Vi afholder også jævnligt voksenstyrede 
aktiviteter og konkurrencer, særligt i vinterhalvåret, for at kunne få pulsen op efter en lærerig skoledag. 

Udenfor 

Lige udenfor døren er der en spændende legeplads, som har både klatreredskaber, trampoliner, fodboldbaner, 
græsområder, basketbane samt et kæmpe areal ved siden af med store boldbaner til bl.a. fodbold og rundbold. 
Nogle gange er der mulighed for at låne vores Wave-boards, sikkerhedsudstyr og køre på store Moon cars. 

Krea 

Dagligt er det kreative lokale godt besøgt af mange børn, som enten laver malerier, masker, figurer i Silk Clay, 
perler, syer tøj, puder og meget andet. Herinde finder dit barn også vores poolbord, som altid er klar til et spil.  

IT 

I K2 kan dit barn både tænde op for vores computere eller drible hen af den virtuelle bane i Fifa på vores 
Playstation. Man kan booke ½ time ad gangen, så dit barn får en varieret dag, hvor man ikke kun spiller. 

Puderummet 

Inde bagved computerrummet, er et lokale der kan bookes til afslapning, leg med puderne eller en hyggelig 
sludder med vennerne i ro og fred. 

Karaokee-rummet 

I forlængelse af køkkenet kan dit barn og vennerne udleve sin indre drøm om at blive Rockstjerne med vores 
Karaokee-maskine! 



 

Dagens aktiviteter 

Vi har nogle særlige aktiviteter, som de voksne i SFO’en har planlagt ud fra SFO’ens mål og børnenes interesser. 
Disse aktiviteter kan foregå forskellige steder og nogle gange kræver de tilmelding på Tabulex.  
Det kan eksempelvis være  

● Bolsjer 
● Drengeklub og Pigeklub 
● Bål 
● Frit spil eller Fortnite i IT-kuben 
● Overnatning 
● Masterchef 
● Den store bagedyst 
● Stjernedrys 
● Børneråd 
● Bowling 
● Drama 
● Bagning 
● Årgangsfest 
● Fodbold 
● Karneval  
● … og meget andet! 

   



 

FERIER 
SFO-åbent og lukkedage 

På Tabulex under “Ferie/Fri” kan du orientere dig om hvilke uger SFO’en har åbent, og hvornår vi har 
lukkedage.  
Bemærk: Vi har altid lukket mellem jul og nytår samt i uge 28-30. 
 
Du skal beslutte, om du har brug for feriepasning de pågældne ferieuger. Deadline er altid en måned før hver 
ferie begynder.  

● Er du næsten sikker på, du får brug for pasning, så tilmeld dit barn.  
● Er du næsten sikker på, du ikke får brug for pasning, så afmeld dit barn. Viser det sig så, at du alligevel 

får behov for pasning, så kontakt Jamie og vi finder en løsning. 
Vi vil så gerne bruge vores personaleressourcer bedst mulig. 
 
Indhold i ferieugerne 

I ferierne er begge SFO’er som udgangspunkt samlet i Myren (Blok 1). Her bliver der lavet seperate ugeplaner, 
som kan se således ud: 
 

 



 

IT OG MOBILER 
Vi drøfter jævnligt vores IT-politik, da vi lever i en tid hvor telefoner, tablets, internet, fjernsyn og alverdens 
andet teknologi spiller en stor rolle. 
 
Som skole og SFO er vi både bevidste omkring de fordele, udviklingen fører med sig, men vi er også 
opmærksomme på, at den nuværende generation af børn skal øve sig i at begrænse skærmtiden.  
 

Vores mål 

● Vi ser det som en vigtig del af deres sociale dannelse, at de sammen med andre børn og os voksne, lærer 
at bruge deres telefoner på en hensigtsmæssig måde. Det gør vi ved at guide dem i, hvordan de kan skabe 
gode digitale fællesskaber. 

● Dit barn skal lære god etik på internettet og på de sociale medier, som er kommet for at blive. Her 
drøfter vi eks. med børnene, hvad de vælger at dele og hvad konsekvenserne kan være. 

● Dit barn skal have lov til at slappe af efter en skoledag med lidt skærmtid. 

Vores ramme 

Mobiltelefoner 
● Telefontid: Dit barn må bruge sin telefon i en halv time, startende et kvarter efter de har fået fri. På 

denne måde når de at få noget eftermiddagsmad forinden. Telefonen må igen bruges efter kl 16. 
● Legeaftaler: Dit barn må gerne bruge sin telefoner til at lave legeaftaler. 3. årgang og under skal dog 

sørge for, at K2 personalet får direkte besked fra dig som forælder om legeaftalen -  enten ved at give 
telefon videre til en personale, eller ved at du retter i Tabulexaftalen for dagen. 

● Tage billeder/video: Dette er ikke tilladt, medmindre andet er aftalt med personalet. 
 
Computere og konsoller 

● Booking: I K2 er det muligt at booke en halv time på Playstationen eller ved computerne. Flere af 
spillene lægger op til samarbejde, konkurrence eller interaktion i mellem børnene. 

 
Aldersgrænser på spil overholdes:  

● Spil vi tillader: Minecraft og Roblox. Du har mulighed for at fravælge genrer, fx skydespil. 
● Vi tillader som udgangspunkt ikke: Spil med uhygge, vold og blod.  
● Spil der kræver forældretilladelse: Fortnite. 
● På dit barns stamkort i Tabulex, skal du forholde dig til ovenstående tilladelser.  

 
Andet 

● Chat: Dit barn må kun chatte med andre børn fra Hældagerskolen. 
● Youtube: Dit barn skal spørge om lov ved brug af Youtube. De skal fortælle, hvad de vil se/høre. Vi 

tjekker jævnligt, om de ser/hører noget passende. 



 

PRAKTISKE OPLYSNINGER 
Åbningstider 

● Morgen-SFO:  Mandag-fredag 6:30 - 8:00 i Blok 1 sammen med Myren (vores SFO1) 
● Eftermiddags-SFO:  Mandag-tirsdag kl. 14:00-17:00. Onsdag-fredag kl 13.15-17.00. 

 
Eftermiddagsmad 

SFO’en serverer eftermiddagssnack, når dit barns skoledag slutter. Den kan bestå af fx. frugt, knækbrød, suppe, 
pastaret, boller, pølsehorn, pizza og meget andet. Giv os besked, hvis dit barn har særlige kosthensyn. 
 
Glemte sager 

I K2 hænges evt. glemt tøj op i garderoben, så bed dit barn kigge godt efter, hvis noget er mistet.  

 
Feedback er meget velkomment 

Vi er altid lydhøre overfor spørgsmål og input fra dig som forældre eller dit barn. Så har du en forundring eller 
kommer dit barn med en god idé, så lad os endelig høre nærmere. 
 

KONTAKT 
Hvis du har spørgsmål eller informationer omkring dit barn eller SFO’en, kan du kontakte personalet i K2 via 
Tabulex. 
 

 

Hældagerskolen 

● Hjemmeside: haeldagerskolen.aula.dk 
● Facebook side: www.facebook.com/haeldagerskolen (billeder fra skole- og SFO-dagen) 
● Kontakt os: Myren 21 52 49 76 | K2 21 52 52 83 | Kontoret 76 81 43 80 
● Kontakt Jamie Møller, daglig leder af SFO’erne: 20 12 82 42 | jammo@vejle.dk  

 

Tabulex 

● Login: www.sfoweb.dk  
● Vejledninger: www.ist.com/dk/vejledninger-daginstitution-boern 

https://haeldagerskolen.aula.dk/
http://www.facebook.com/haeldagerskolen
mailto:jammo@vejle.dk
http://www.sfoweb.dk/
https://www.ist.com/dk/vejledninger-daginstitution-boern

