
Velkommen til  

         Hedegårdenes Skole 

              & SFO Hedegårdene 
 

     
 

Kære forældre. 
 
Måske I allerede har set de første film, vi har lagt på hjemmesiden. Det håber vi. Vi vil lave flere, når der er brug for 
det og giver jer besked i e-boks, når der er nyt. 
Her får I lidt information om perioden frem til sommerferien. Da vi ikke kan sige noget om en præcis dato for, hvornår 
jeres barn kan begynde, så vil uger og datoer være vejledende – sådan som vi har planlagt det med start i maj. Hvis 
start i maj ikke kommer til at holde stik, så justerer vi og giver jer besked. 
 
Mange hilsener Morten, Søren og Peter 
 
 



Adresse: 
 

SFO Hedegårdene 
Københavnsvej 34 
4000 Roskilde 

 
Telefonnumre: 
  
Mobiltelefon til SFO   30 84 11 80 
Peters kontor   46 31 42 25 
Skolens kontor   46 31 42 21  

 
 
Åbningstider: 
 
Dagligt Kl. 6.30 – 17. 
 
Første dag er mandag d. 3. maj. Der kommer et program for den første dag senere. 
 

Mødetid dagligt er senest kl. 9.00 af hensyn til de planlagte fællesaktiviteter. Så kan alle børn indgå i aktiviteterne og få det 
bedste udbytte af den tidlige SFO start. 
 
Tøj og mad: 
  

Jeres børn skal have tøj med, så de kan være ude i al slags vejr samt mad og drikke til hele dagen – også morgenmad, 
hvis man kommer tidligt. SFOen serverer et let måltid, når skoledagen er slut, og SFO begynder om eftermiddagen. 
 

Lukkedage: 
 

SFOen er lukket 13 maj (Kristi Himmelfart), 14. maj (lukkedag) og 24. maj (2. pinsedag). 



3. maj – 25. juni: 

Børnehaveklassernes kompetencemål – det der arbejdes med i børnehaveklassen – ligger til grund 

for arbejdet med jeres børn i perioden frem til sommerferien. Hver uge præsenteres børnene 

for et nyt emne: 

 Uge 18: ”Indflyvning”: Børnene lærer skolen, SFO og området at kende 

 Uge 19: Engagement og fællesskab  

 Uge 20: Mere Engagement og fællesskab 

 Uge 21: Krop og bevægelse 

 Uge 22: Naturfaglige fænomener 

 Uge 23: Kreative og musiske udtryksformer 

 Uge 24: Matematisk opmærksomhed 

 Uge 25: Sprog 

 

                                                                          



Ugerytme:  

Hvis coronasituationen tillader det, vil vi hver uge danne nye børnegrupper. Grupperne er sammen 

hele ugen. På den måde ser vi, hvordan børnene fungerer sammen, og vi får et godt grundlag at 

kunne lave klasser ud fra. Samtidig lærer børnene også hinanden at kende. Grupperne kan ses 

fredag eftermiddag, så jeres barn ved, hvem det skal være sammen med om mandagen.  

Hvis vi jeres barn skal være i en fast gruppe, vil denne gruppe være dannet i tæt samråd med 

jer og børnehaverne. Grupperne vil i givet fald så fald også blive de kommende børnehaveklasser. 

Det har vi gode erfaringer med fra sidste år. 

Kl. 9:    Skal man være der senest med sit barn 

 

kl. 9.30:   Samling 

 

kl. 10-11.20:  Aktivitet ud fra ugens emne 

  

kl. 11.20-12 :  Spisning i grupperne 

 

kl. 12-SFO tid:  Aktivitet ud fra ugens emne forstsat. 



Onsdag er speciel….det er planlagt til at være børnehaveklassedag… 

Igen – hvis corona giver lov – så skal børnene i deres ugegruppe være i børnehaveklasse. 

Hvis det bliver faste grupper, vil børnehaveklassepersonalet være med til spisning flere gange om 

ugen og være med i SFO nogle dage om eftermiddagen, så børnene også lærer dem at kende 

inden skolestart til august. 

 Efter samling er børnene i børnehaveklasserne med 

børnehaveklassepersonalet frem til spisetid. 

 Sidste time er fælles for nye børn og nuværende børnehaveklasser. 

 

 

                                                                               
 



Datoer: 

Vi håber at kunne mødes fysisk inden den første dag. Bliver det muligt, får I besked. 

Datoer ændres hvis vi bliver nødt til det ift. corona: 

 Torsdag d. 22. april kl. 14.30-16.30 er der åbent hus i SFOen – mere information følger. 

 Mandag d. 3. maj er første dag i SFO – Program for dagen kommer senere. 

 0. klasser bliver dannet d. 16. juni…..og brev sendes dagen efter……   

 Forældremøde i børnehaveklasse mandag d. 21/6 kl. 17-19. 

 Fredag d. 25. juni er sidste dag inden skolens sommerferie. 

                                          

 Mandag d. 9. august er første skoledag. Vi mødes kl. 10 i skolens hal. 

 

 


