
Forventninger til forældrene. 
  

Som forældre til børn der starter i Dybbøl-Skolens Idræts-Sfo kan man måske være usikker på, 

hvad pædagogerne forventer af en. Her vil vi fortælle jer om, hvad I kan hjælpe os med. 

  

Vi forventer, at I som forældre holder jer informeret om, hvad der sker i Dybbøl-Skolens Idræts-

Sfo. Dette kan I gøre ved at holde øje med forældreopslagstavlerne i gangen, på Tabulex, orientere 

jer på vores hjemmeside www.dybbol-skolen.dk, deltage i de arrangementer, vi afholder, samt 

bakke op omkring de aktiviteter, der er på månedsplanen. 

  

Det er forældrenes ansvar, at børnene har skiftetøj, hjemmesko, regntøj og gummistøvler med, så 

børnene kan deltage i aktiviteter både ude og inde. 

 

Ligeledes er det jeres ansvar sammen med jeres barn, at der er ryddet op i garderoben, inden I går 

hjem hver dag. Når I henter jeres barn, skal de rydde de ting op, som de har leget med – det skal de 

have tid til. 

 

HUSK at sige farvel, når I henter jeres barn. 

  

Vi arbejder meget med at gøre børnene så selvhjulpne som muligt inden skolestart, og det kan I 

som forældre hjælpe til med. Når I kommer ind ad døren om morgenen, synes vi, det er en god ide, 

at børnene selv bærer deres taske og selv lægger madkassen i køleskabet (husk navn på 

madkassen). Ved afhentning kan barnet igen hjælpe til med at pakke tasken samt stille deres sko og 

hjemmesko m.m. på plads, så det er klart til næste dag. 

  

Forældrene er medansvarlige for omgangstonen i SFO’en. Omgangstonen skal være anerkendende 

og respektfuld mellem børnene, mellem børn og pædagoger, mellem pædagoger og forældre og 

mellem forældrene. SFO’en har en forventning om, at forældrene vil bakke op om ”den gode tone”. 

Forældrene bedes snakke med deres børn om, hvordan man respekterer og taler ordentligt 

indbyrdes. 

  

Vi forventer, at I respekterer vores lukketider. 

  

Hvis I har spørgsmål eller undrer jer om noget, håber vi, at I vil kontakte personalet. Vi håber, at I 

som forældre vil kontakte personalet, såfremt der er ændringer på hjemmefronten, vi bør vide. 

  

Vi glæder os til et godt samarbejde med jer og jeres barn i Dybbøl-Skolens Idræts-Sfo . 

 


