
Lundgårdskolens SFO 

Hvem er vi?  

SFO’en flyttede i 2019 ind på Lundgårdskolen i nye flotte lokaler med bl.a. tumlerum, cafe og 

multirum. Vi benytter hallen, som ligger lige ved siden af SFO’ en, samt skolens faglokaler, 

legeplads og sportsplads. Alle disse lokaler giver børnene rig mulighed for en hverdag med en bred 

vifte af forskellige aktiviteter - kreative såvel som aktive. 

Lundgårdskolens SFO er et fritidstilbud med omkring 120 glade og aktive børn fra 0-4 årgang. 

Ved skolestart afvikler vi, i samarbejde med Børnehuset Solstrålen, projekt ”skoleliv” – som er for 

kommende skolebørn. 1. april starter vi besøgsdage med førskolen i skole og SFO.  

1. juni byder vi velkommen til vores førskolebørn i SFO’en. 

SFO’en har 6 ansatte og er praktiksted for pædagog- og PA studerende. Foruden at være tilknyttet 

SFO’en, er personalet også med i undervisningen i skolen. På hver årgang står pædagogerne for 

den understøttende undervisning i den pågældende klasse.  

I samarbejde med lærerne på årgangen arbejder pædagogen målrettet mod at skabe trygge 

rammer og en fast struktur, der giver det enkelte barn de bedste muligheder for udvikling og 

trivsel. 

Vi tilbyder nogle årligt tilbagevendende aktiviteter som f.eks halloweenfest, luciaoptog i 

børnehaven Solstrålen, fastelavnsfest, MGP-show og ikke mindst vores Wild Week Days i uge 27. 

Vi afholder også arrangementer i løbet af året, hvor forældrene inviteres til bl.a. sommerfest og 

julehygge. 

I vores SFO leger børnene med hinanden på tværs af årgange, hvilket styrker børnenes sociale 

relationer og kompetencer. Selvom børnene ikke er delt op årgangsvis, afholdes der 

årgangsrelaterede aktiviteter. Det kan være SFO-aften for 3-4 årgang, hvor vi bl.a. tager i 

svømmehallen, på juleshopping i Herning centret, tur til terminalen eller til MCH arena og ser FCM 

spille kamp. 

Derudover har vi løbende fælles SFO-dage, hvor vi leger og hygger med børnene fra vores 

specialafdeling Bibo. 

SFO’en har samarbejde med andre af Herning Kommunes SFO’er. Her deltager vi i Sæbekasseløb, 

hockeyturnering, FIFA turnering og disko fest. 

Vi har hver dag fokus på det gode forældresamarbejde. Vi sætter pris på den gode kommunikation  

ved afhentning/aflevering og via den digitale kommunikation. 

Vores SFO er præget af store og små aktiviteter. Vi arbejder ud fra vores værdisæt, som er trivsel, 

faglighed og bevægelse, samt Herning kommunes læreplanstemaer. Vi tager løbende børnenes 

ideer og ønsker med i vores planlægning af aktiviteter og tiltag. 

Har du spørgsmål, eller ønsker du og din familie en rundvisning i SFO’en, er i altid velkomne til at 

kontakte SFO leder Gitte Brixen på telefonnr. 29805712 


