
Velkommen 
Mariager SFO kaldes i daglig tale ”Ly-
net” eller ”Fritteren” som forkortelse af 
Skolefritidsordning, og er normeret til 
85 børn. Huset er indrettet med funk-
tionsrum til kreative aktiviteter, pude-
rum, danserum og flere små rum til 
rollelege, konstruktionslege og afslap-
ning.  
 
Vores målsætning er: 

 at være et trygt fristed med al-
sidige muligheder for leg og 
udvikling. 

 at det enkelte barn og børne-
gruppen har mulighed for at 
udvikle kreativitet og fantasi. 

 at støtte børnene i deres gene-
relle udvikling og ud fra målene 
i Mariagerfjord Kommunes ”Mål 
og Indhold i SFO” 

 at skabe grobund for oplevelser 
gennem spontane og planlagte 
aktiviteter. 

 
Vi arbejder meget i emne uger, og har 
mellem 1 og 2 projekter på om måne-
den. I SFO´en er der løbende informa-
tion om projekternes mål og indhold på 
opslagstavlen ved indgangen. Vi laver 
nogle gange forudbestemte aktiviteter 
for grupper af børn, ud fra pædagogi-
ske mål, hvor der ikke er valgfrihed. 
Børnene kommer til os efter en lang 
skoledag, og har også brug for fri leg og 
valgfrihed om forskellige aktiviteter. 
 
I huset har vi indrettet os, så der er 
mulighed for at lege i mindre grupper, 
og skabe venskaber på tværs af klas-

serne. SFO´en er et stort sted med 
mange muligheder, ude som inde, og 
børnene må færdes på et stort område, 
til gavn for deres udfoldelsesmuligheder.    
 
Pædagogerne er med i skole sammen 
med den klasse eller årgang de er til-
knyttet. Den enkelte pædagog har derfor 
god indsigt i barnets trivsel og udvikling i 
både strukturerede og ustrukturerede 
sammenhænge. 
 
Oplysninger 
Åbningstiden i Fritteren: 
Mandag til torsdag kl. 6.30-17.00 og 
fredag kl. 6.30-16.00 – dog er der lukket 
i det tidsrum, hvor børnene er i skole 
mellem kl. 8.20-14.00, og fredage kl. 
11.45. 
 
Ved aflevering og afhentning af børn, 
skal vi gøre opmærksom på, at der ikke 
må parkeres foran lågen til skolegården, 
da det er en brandvej. 
 
Om morgenen har børnene har mulig-
hed for at spise morgenmad indtil kl. 
7.30. Der er cornflakes og havregryn, og 
man er velkommen til at have sin egen 
morgenmads produkt til at stå i et skab i 
køkkenet. Fritteren sørger for at der er 
mælk hver dag til morgenmanden. 
 
Om eftermiddagen kan børnene spise 
medbragt eftermiddagsmad i køk-
ken/alrummet, og der er mulighed for 
opbevaring af maden i køleskab eller 
klasseskuffe i køkkenet. 
 

Mariager SFO har desuden en kostpoli-
tik, som kan læses på hjemmesiden 
www.mariagerskole.dk 
 
Alle SFO´er i Mariagerfjord Kommune 
har lukket mellem jul og nytår, samt uge 
28, 29 og 30. Der tilbydes plads i én af 
byens børnehaver i de 3 uger i sommer-
ferien. 
 
Telefonnumre 
Skolens hovednummer: 
97 11 54 00 
Fritteren: 
97 11 54 23 
 
Iportalen 
Mariager SFO har et elektronisk kom-
munikationssystem, hvor både vi og I 
forældre kan maile og sende SMS´er. I 
kan få adgang til systemet, når Jeres 
barn oprettes, og I kan derefter også 
komme på Iportalen gennem indgangen 
til Forældreintra. Børnene krydses ind 
og ud på Iportalen. 
 
Gennem Iportalen skal I give besked om 
fravær, sygdom, legeaftaler o.lign. Vi 
skal føre kontrol med børnenes frem-
møde. Det er derfor vigtigt at vi ved om 
Jeres barn kommer eller ej. Hvis ikke 
Jeres barn kommer i SFO, og I ikke har 
sendt en meddelelse, sender vi en SMS 
om at Jeres barn ikke er kommet i SFO.  
Der er mulighed for at få påtegnet en 
stjerne ved Jeres barns navn, hvilket 
betyder at vi ikke sender en SMS, hvis 
Jeres barn ikke møder ind i SFO.  

SFO´ens telefon bruges ikke til legeaf-
taler, og vi opfordrer til at aftaler laves 
dagen i forvejen. 
 
Forventninger 
Vi forventer at I sørger for skiftetøj til 
Jeres barn. Alle børn har en kasse i sin 
garderobe til skiftetøj. Husk at skifte ud 
efter årstiden. Vi opfordrer til, at der 
bliver skrevet navn i barnets tøj. 
 
Vi forventer at I har viden om, hvilke 
legesager jeres barn medbringer i SFO, 
at der er navn på, og at I og Jeres barn 
selv har ansvar for medbragte legesa-
ger. 
 
Vi forventer at I er interesserede i Jeres 
barn dagligdag i Fritteren, og holder Jer 
orienteret om aktiviteter gennem må-
nedlige nyhedsbreve og månedskalen-
dere. Én gang om året holder vi foræl-
dremøde, som kan have forskellig form 
og indhold.  
 
Vi forventer en gensidig og åben dialog 
om Jeres barns trivsel. I er til enhver tid 
velkommen til at få en snak med perso-
nalet om Jeres barn og dagligdagen. 
For at vi kan gøre det bedst mulige for 
Jeres barn, er det vigtig at I orienterer 
personalet løbende om forandringer i 
barnets liv. 
 
Vi glæder os til et godt samarbejde med 
Jer om Jeres barn. 
 
Med venlig hilsen 
Personalet i Mariager SFO 

http://www.mariagerskole.dk/

