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FAKTA OM KVISTEN 

VESTERGADE 99, 9620 AALESTRUP 

 

KVISTEN A, tlf. 99 669338 

KVISTEN B, tlf. 99 669339 

BIKUBEN,  tlf. 99 669340 

 

LEDER MONA ELMGREEN PETERSEN, tlf. 51588083 

  

************************************** 

 

Benyt vores sms-system  

Sfo-assistenten. 

Vejledning ligger på skoleporten 

Under SFO Kvisten. 

 

Til at sende beskeder om legeaftaler/eller hvis barnet hentes af 

en anden. Ligeledes skal sms-systemet bruges hvis vi skal sende 

barnet hjem eller til en aktivitet. 

 

 Giv Kvisten besked: 

 

Send SFO KVIST + besked til 1999 

(eks.: SFO KVIST Ole 2.B holder fri i dag ) 

Al morgenpasning fra kl. 06.15-07.50 er på Kvisten A. 

Vi gør opmærksom på,  

at Kvisten lukker kl. 15.15 om fredagen. 

TELEFON: 

På skoledage skal I være opmærksomme på, at Kvisten og Bikuben 

er lukket fra kl. 07.50—13.05. Dog træffes lederen fra kl. 08.00.  



FORMÅL: 

 

Skolefritidsordningen er placeret som en integreret del af skolen, 

og skal sikre bedst mulig samspil mellem skole og fritid. Det er bl.a. 

vores opgave sammen med skole og forældre at styrke og udvikle 

børnenes læring samt sociale kompetencer. Hos os sker det gen-

nem et trygt, inspirerende og udviklende miljø. 

 

Der er tilknyttet en pædagog til klasserne i indskolingen, for at 

sikre elevers alsidige udvikling og trivsel bl.a. gennem alternativ 

læringsaktiviteter. 

 

Hele skolen, hermed også fritidsafdelingen blev efteråret 2015 

certificeret som DGI-skole. Målet er at skabe rammen for priori-

tering idræt, leg og bevægelse i hverdagens planlægning.  Værdi-

grundlaget er : livskvalitet, ved at fremme muligheden for at fore-

bygge livsstilssygdomme og introducere børnene for forskellige fy-

siske aktiviteter. Psykisk ved det sociale samvær, venner og kam-

merater 

INFORMATION: 

 

Skolefritidsordningen hører til under Aalestrup Skole.  

Vi er ca. 130 børn fordelt på 2 afdelinger. 

  Kvisten: 0—2. kl. 

  Bikuben: 3. klasserne 

ÅBNINGSTIDER I SFO: 

 

Morgen kl. 6:15—7:55 

Mandag—torsdag kl. 13:05—16:45 

Fredag kl. 13:05—15:15 



SYGDOM: 

 

Ved sygdom skriv via vores sms-system. 

Vi kan ikke modtage et sygt barn i institutionen. 

 

EKSTRA TØJ OG OVERTØJ: 

 

For at jeres barn kan få det fulde udbytte af sin dag i SFO’en, skal 

barnet have ekstra skiftetøj liggende i garderoben, ligesom udetøj, 

huer, vanter, gummistøvler og lign. passende til årstiderne skal væ-

re til stede. Er tøjet mærket med navn, med tuschpen eller lignen-

de, kan vi bedre hjælpe barnet med at finde sit tøj, hvis det f.eks. 

Er blevet forbyttet. Glemt tøj samler vi i en kurv. 

                                     

                            GARDEROBER: 

 

Af hensyn til rengøring og oprydning, vil vi meget gerne I tømmer 

garderoberne hver uge til weekend samt til ferie. 

 

 

MOBILTELEFONER: 

 

Barnet må gerne have sin mobiltelefon med, men der må ikke tages 

billeder eller optages film og lyd. 

 

VEJEN MELLEM HJEM OG KVISTEN  

 

Det er forældrenes ansvar, hvis børnene selv sendes hjem. 

FORSIKRING: 

 

Er et barn så uheldig, at det kommer til at ødelægge tøj, briller el. 

lign. er det forældrenes egen forsikring der skal dække skaden. 



       FORPLEJNING: 

 

Der serveres morgenmad i tidsrummet fra kl. 6.15 til 7.30 hver 

morgen til de morgenbørn som ønsker dette. Morgenmaden består 

typisk af cornflakes, havregryn og mælk. 

 

Vi finder det vigtigt, at alle børn får energi til en lang dag fra mor-

genen af, så hjælp os med at støtte dit barn i at få morgenmad, 

hvis han/hun ikke har spist hjemmefra og egentlig helst springer 

over. Det er muligt selv at tage sin morgenmad med hjemmefra, 

hvis udvalget ikke  lige passer.  

 

Børnene har mulighed for at tilmelde sig eftermiddags-”frugt”. Der 

serveres når børnene kommer fra skole kl. 13.50. Det er et lille 

måltid, som f.eks. kan være et stykke frugt/knækbrød/halv bolle 

eller lign.  Det koster 50,- kr om måneden som skal betales på 

konto : 9217 207 270 9104. Som udgangspunkt spiser børnene 

mad/frugt i den klasse de går i. 

3. klasserne får på Bikuben, hvor de har hjemme. 

FORÆLDRESAMARBEJDE: 

 

Vi prioriterer et godt og åbent samarbejde med forældrene højt. 

Det er vigtigt, at forældre og personale orienterer hinanden om, 

hvorledes barnet trives generelt både i skolen og i fritidsordnin-

gen. I er derfor altid velkommen til at henvende jer, hvis I ønsker 

at drøfte noget med os. Endelig får alle forældre tilbud om årlige 

forældresamtaler, hvor personalet vil orientere om, hvorledes je-

res barn trives i fritidsordningen. Samtalerne vil foregå på skolen 

sammen med lærerne fra barnets klasse. 

 

 

Skolebestyrelsen har det overordnede ansvar for Kvisten.  

Skolebest. repr. : Thomas Bjørn 



UDMELDELSE/MODULÆNDRINGER 

Skal ske via digital pladsanvisning-link 

Findes på forsiden af: 

www.vesthimmerland.dk 

 

Modulændringer til et mindre modul og udmeldelse skal medde-

les skriftligt med en måneds varsel til den 15. eller til udgan-

gen af måneden. 

  

SFO takster 2017 

  

Vi tilbyder 3 pladstyper: 

  

         skoledage           skolefridage     pris 

  

Morgenplads      06.15-07.50  06.15-13.05             kr.  575,-  

Eftermiddags- 

Plads     13.05-16.45      08.00-16.45             kr. 1054,- 

  

Heldagsplads   06.15-07.50     06.15-16.45             kr. 1200,-  

  

Priserne ændrer sig hvert år pr. 1. januar 



GODDAG OG FARVEL 

 

De børn, der kommer på Kvisten om morgenen  

skal meddele deres ankomst til personalet.  

 

Børnene skal selv krydse sig ind når de kommer fra skole samt 

krydse sig ud, når de går hjem. Vigtig, at I forældre hjælper dem 

med at huske det. 

Efter skoletid forsøger vi at kontrollere om børnene er kommet 

— derfor er det vigtigt, at vi i tilfælde af fridage/sygdom/

ferie har fået besked— brug SMS systemet. 

Det er også meget vigtig, at I forældre snakker med jeres børn 

om at de skal komme i SFO’en, hvis det er det der er aftalt og I 

som forældre har sendt en SMS vedr. fri eller går hjem efter sko-

le.  Vi har det rigtig forfærdeligt med ikke at vide, hvor jeres barn 

er, når barnet ikke er i SFO og ingen besked er givet. 

Husk at give besked til SFO-personalet, hvis I skifter arbejde, 

eller hvis der sker ændringer i de oplysninger I har givet vedr. 

forældremyndighed. 

Ved afhentning er det vigtigt, der siges farvel til den voksen som 

har Basen (sender børn afsted, samt modtager sms på Ipaden) 

 

Legeaftaler med legekammerater osv. træffes inden børnene kom-

mer på Kvisten. 

Vi sender børnene hjem og til forskellige aktiviteter efter aftale 

med forældrene. 



               AKTIVITETER: 

 

 

 

Vi tilstræber os, at se skole/SFO som ét sted. SFO’en består af 2 

afdelinger; Kvisten som funktionsopdeles i forskellige funktioner, 

således der fortsat er mulighed for fri leg, spil og slappe af, men 

også med mulighed for at vælge sig på et af to værksteder dagligt. 

Der bliver et bevægelses ”værksted” samt et kreativt værksted, 

som ligger fast i ugens 4 dage (mandag - torsdag). 

 

Bikuben er afdelingen for 3. klasserne, de har samme funktion som 

Kvisten, men med udgangspunkt i netop 3. klasserne samt den med-

indflydelse de har til Bikuben. 

 

Der vil blive lavet månedsplan, som kan ses på intra fra august, 

samt evt. større temaer i et årshjul. Nogle af de aktiviteter der 

laves, kan sagtens være på tværs af aldersgrupper fra 0. til 3. 

klasse og vil ind i mellem være tilfældet. Endvidere gør vi brug af 

stor tavle hvor børn samt forældre kan orientere sig om ugens ak-

tiviteter. 

 

 

 

 

 

 

 



LUKKEDAGE: 

Der er koordineret pasning på enkelte ferie/helligdage med børne-

haverne i Aalestrup. 

Aftalen er pt. at den koordinerede feriepasning foregår i Børnehu-

set afd. Paddehatten på Ådiget 52, Aalestrup.  Tlf.: 9966 8670 

 

For 2017; ser den koordineret pasning således ud:  

Kr.Himmelfartsferie fredag d.26. maj 2017  

 

Sommerferie uge 29 og 30 i Børnehuset Højtof-

ten. Tilmelding senest 1. maj 2017.  

 

Julen 2017 : 27. + 28. + 29. december 2017 

Tilmelding senest 27. oktober 2017 

BIO: 

Vi kan pt ikke skrive så meget om biografen. Men tidligere har vi 

fulgt børnene til biografen og blevet der til filmen var slut.  Når vi 

kender til programmet, tager vi stilling og I får nærmere besked. 

(I skal selv betale). 

 

FRILUFTSBAD: 

Som en del af leg og bevægelsesaktiviteter i sommermånederne, 

tager vi med børnene i friluftsbad. Vi betale entreen. Dog skal der 

være et vist antal børn, som vil deltage, for at vi kan afse en vok-

sen til at tage med. Vi tager i friluftsbadet tirsdag og torsdag ef-

termiddag. 

For at deltage i denne aktivitet, skal Kvisten have modtaget en un-

derskrevet svømmeseddel. Den sendes typisk over intraen medio 

maj. 



Mona Elmgreen Petersen: Leder 

 

PERSONALE PÅ KVISTEN: 

 

 Jannie M.Sørensen  pæd.medhj.  

 

 Tanja K. Jensen  pædagog  

 

 Troels Troelsen         pædagog  

 

         Christina Kristensen      pædagog 

 

      Per Thornvig                  pædagog   

 

        Stine H. Sørensen         pædagog 

 

        Sandi Nielsen                 pædagog 

          

 Janni Jensen                  pæd.medhj.  

  

        Morten Stilling               pædagog  

 

        Der ud over modtager vi studerende fra både UCN, der har  

         1/2 års praktikanter samt fra VIA i kortere praktikker .  

 

        Stud. Fra 19. maj til 4. december 2017 : Emil Sørensen 

        Stud. Fra 1. juni til 30. november 2017 : Pernille H. Prindsholm 



Sommerferie Lørdag d. 24. juni - søndag d. 6. august  

    Kvisten lukket i uge 29 + 30 

  

Efterårsferie Lørdag d. 14. oktober - søndag d. 22. oktober  

    Kvisten holder åben 

      

Juleferie  Tirsdag d. 19. december  - søndag d. 7. januar 

    Kvisten holder åben 19.-22. december 

    Kvisten lukket 27.-29. december 

    Kvisten holder åben 2.-5. januar 

  

Vinterferie  Lørdag d. 17. februar - søndag d. 25. februar 

     Kvisten holder åben 

  

Påskeferie  Lørdag d. 24. marts - mandag d. 2. april 

    Kvisten holder åben 26.-28. marts 

  

St. Bededag  Fredag d. 27. april  - søndag d. 29. april 

    Kvisten lukket 

 

Kr. Himmel- 

farts ferie  Torsdag d. 10. maj - søndag d. 13. maj 

    Kvisten lukket 

  

Pinseferie  Lørdag d. 19. maj - mandag d. 21. maj 

    Kvisten lukket  

 

Grundlovsdag    Tirsdag d. 5. juni 

    Kvisten holder åben 

  

Sommerferie Lørdag d. 30. juni -  

    Kvisten lukket i uge 29 + 30 

  

De nævnte dage er incl.  
Godkendt i Børne– og Skoleudvalget den 29.november 2016 

FERIEPLAN 

SKOLEÅRET 2017/2018 


