
Legetøj: 

Børnene må gerne medbringe legetøj i Bøgen, men vi gør 

opmærksom på, at det er på eget ansvar. Derfor er det 

også en god ide med navn på. 

 

Forsikringer: 

Der findes ikke længere en kollektiv ulykkesforsikring 

for børn der opholder sig i Vesthimmerlands kommunes 

institutioner. Vi opfordrer derfor til at, man får sin egen 

forsikring. 

 

 

 

Plads til evt. spørgsmål ved forbesøget i Bøgen: 

 

  

  

  

 

Vi håber denne lille folder har givet et indblik i Bøgens 

hverdag. 

 

Hvis der er yderligere spørgsmål, er i altid velkommen til 

at henvende jer, vi har altid kaffe på kanden… 

 

Venlig hilsen 

Bøgens personale 

 

 

 

 

Bøgen                                        
Bøgevej 10                    

9670 Løgstør 

Tlf.: 99 66 85 90 

Mobil: 30 84 37 07 

Sfo assistent: 1999 

______________________________ 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                        Bøgens lukketid: 
          Man – Tors : 17 .00     Fre:  16.00 



 

 

 

 
 

 

Vi vil hermed gerne byde alle nye børn samt forældre 

velkommen i Bøgen.  

 

Derfor har vi lavet denne lille brochure med 

informationer om Bøgens hverdag. 

 

Normering: 

Skolefritidsordningen Bøgen er normeret til ca. 150 børn.  

 

Personale: 

I Bøgen er vi 6 fastansatte pædagoger: Jane Kjær 

Nielsen, Tina Høgsted Kristensen, Konni S. Mortensen, 

Tina Svit Pedersen, samt souschef Susanne Sørensen og 

leder Susanne Kollerup Nielsen. 

 

Som morgenåbning har vi to af de faste personaler til at 

møde ind. 

 

Sfo assistenten: 

Sfo assistenten er et indkrydsningssystem, der via en 

touchskærm og en Ipad registrerer, hvilke børn, der er 

tilstede i Bøgen, samt aftaler i forhold til hvornår barnet 

skal gå hjem, til sport, musik osv. 

Børnene trykker sig selv ind via en touchskærm og 

tjekker ud igen, når de går hjem. 

Ved jeres første samtale med Bøgen får I et brev, 

der grundigt forklarer, hvordan systemet skal 

benyttes. 

 

Sygdom/fravær: 

Hvis jeres barn er syg eller holder fri fra Bøgen, ser 

vi gerne at der bliver givet besked via sfo assistenten. 

 

Ferie: 

På skolefridage og i ferier er vi alle samlet i Bøgen. 

Bøgen har lukket følgende dage: Mellem jul og nytår, 

dagen efter Kr. Himmelfartsdag, grundlovsdag og i 

ugerne 29 og 30. Koordineret feriepasning går på skift 

imellem inst. i Løgstør by. Tilmelding sker ved 

henvendelse til den institution, der har åbent de 

pågældende dage. I uge 8 og 42 har vi et udvidet 

samarbejde med Børnehaven Sneglehuset, hvor vi 

samle alle børn i børnehaven. 

 

Morgenpasning: 

Bøgen har morgenpasning fra 6.30 – 7.55, hvorefter 

børnene bliver sendt i klasserne. De børn der ikke går 

i SFO kan først møde fra kl.7.45, da der ikke er opsyn 

tidligere. 

 

 

 

 

 

. 

Trivselsråd: 



I forældre er repræsenteret i SFO’en med to 

repræsentanter fra hver årgangs trivselsråd: 

Der vil i alt kunne være max. 8 repræsentanter idet der 

vælges en fra hver klasse fra 0 til og med 3. klasse. 

Lederen indkalder til det først møde, når 

klasserepræsentanterne er valgt. Der vælges nye hvert 

år (der kan jo også være gengangere). 

 

Samarbejde mellem skolen/SFO: 

For at gøre børnenes opstart i SFO tryggere og 

nemmere, har vi en fast primærpædagog tilknyttet den 

enkelte 0.kl. Primærpædagogen er derudover med i 

klassen til understøttende undervisning, og i lektiecafe. 

Ved skole-hjem-samtalerne deltager primærpædagogen 

sammen med klasselæreren. 

Primærpædagogen vil hvert år deltage den aften, hvor 

der er møde med de nye børn og forældre. Det vil denne 

aften være muligt at få aftalt et forbesøg i SFO Bøgen. 

 

Fødselsdage: 

Børnenes fødselsdage fejres en gang om måneden. Vi 

samler alle fødselsdagene i den pågældende måned, 

synger fødselsdagssange og spiser hjemmebag.  

I Bøgen har vi et madværksted, hvor de børn, der har 

fødselsdag den pågældende måned, tilbereder det vi 

serverer til fødselsdagen, Det kan være kage, brød, 

boller, frugtsalat, pizzasnegle osv… 

 

Generelle informationer: 

I SFO Bøgen informerer vi gennem skolens intranet, som 

indeholder div. informationer. Derudover har vi vores 

white-board tavle ved Bøgens indgang. Læs mere på 

skolens hjemmeside : www.logstor-skole.dk. 

Bøgen har også en Facebookgruppe, hvor vi vil vise 

billeder, og fortælle små historier fra hverdagen 

 

Åbningstider: 

Bøgen har morgenåbent fra 6.30 – 7.55 og åbner igen 

fra 13.55 – 17.00, dog gør vi opmærksom på at, vi 

lukker kl. 16.00 om fredagen. 

 

Garderober: 

Børnenes garderober er fælles med skolen og 

beholdes hele dagen, der er selvfølgelig plads til 

ekstra tøj, udetøj og tasker.  

 Husk navn på jeres ting, at hjælpe jeres barn 

med at holde orden på garderoben og at 

legetøjet er ryddet op inden i går hjem   

 

Moduler: 

Efter at der er indført modul-valg på SFO området, 

gælder der forskellige regler for, hvornår jeres barn 

kan benytte SFO: 

 Ved morgenmodul kan barnet bruge SFO fra 

6.30 til skoletids ophør.  

 Ved eftermiddagsmodul kan barnet bruge SFO 

fra 8.00 til lukketid.  

Ved heldagsmodul kan barnet bruge SFO fra 6.30 til 

lukketid. Priserne for modulerne finder I på 

Vesthimmerland kommunes hjemmeside.   

 

 

 

http://www.logstor-skole.dk/


 

 

Mad: 

Der er mulighed for morgenmad i Bøgen fra 6.30 til 7.30, 

Eftermiddagsmaden, som børnene selv medbringer, spiser 

vi i eftermiddagscafeen lige efter skole fra 14.10 – til ca. 

14.30. Eftermiddagsmaden er vigtig for jeres barns 

trivsel – mange børn er sultne om eftermiddagen og nyder 

at sidde i cafeen og hygge sig. 

 

Udedage: 

Vi arrangerer en gang i mellem ture ud af huset, hvor vi 

går i skoven, til vandet eller på en legeplads i området. 

Ture ud af huset vil blive skrevet på ugeplanen. 

Derudover vægter vi udelivet højt og børnene er derfor 

ude hver dag. Derfor er det også vigtigt med udetøj der 

passer til årstiden og vejret. 

 

Legepladsprincipper: 

På Bøgens legeplads kan der sendes max. 6 børn ud uden 

opsyn af en ansat. Børnene sendes ikke ud før og efter 

solnedgang, børnene leger ikke skoven og der sendes min. 

2 børn ud sammen. 

Børnenes navne skrives på tavlen i centralrummet. Det er 

lukkevagten der er ansvarlig for, at der er tilsyn med 

børnene. 

 

Legeaftaler: 

Vi ser gerne at legeaftaler laves dagen i forvejen og der 

gives besked videre til os. 

 

 

 

Brug af mobil: 

Hvis man medbringer mobiltelefoner i Bøgen, 

henstiller vi til, at mobilen bliver i tasken. Der må ikke 

ringes fra telefonen, når børnene er i Bøgen. Hvis der 

skal laves legeaftaler, beder vi jer om, at lave dem 

dagen i forvejen. Mobilen må kun bruges til at spille på 

efter aftale med en pædagog og det er strengt 

forbudt, at tage billeder. 

 

Ipads 

 I SFO Bøgen har vi indkøbt 4 Ipads. Vi håber at 

børnene får glæde af dem, både til leg og læring. 

Vi forventer at vores Ipads er et godt 

læringsredskab, er en introduktion til IT og udfordrer 

børnenes finmotorik, samt skærper koncentrationen 

og stimulerer hjernen.  2 af vores Ipads er indkøbt 

udelukkende til brug af læringsapps. Fx tal- og 

bogstavtræning. Disse Ipads er styret af 

pædagogerne, og er ikke nogen børnene selv kan skrive 

sig op til. 

I løbet af året afholder vi også af og til It cafe, hvor 

børnene kan spille computer. 

 

Traditioner: 

I Bøgen ligger vi stor vægt på traditioner, såsom 

fastelavn, halloween, påske osv. Derudover har vi 

hvert år en juleafslutning og deltager i de 

tilbagevendende lokale begivenheder.  


