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Med dette hæfte vil vi gerne byde børn og forældre rigtig hjertelig velkommen på 

Broen. 

I kan her læse lidt om, hvordan hverdagen er på Broen, få nogle praktiske 

informationer, se hvordan og hvornår I kan komme i kontakt med os osv. 

 

God fornøjelse. 

    På vegne af Broens personale 

    Annette Uldum 

    Indskolings- & SFO leder 
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Broens mål- & indholdsbeskrivelse: 

I Ikast-Brande kommune, er der udarbejdet en overordnet Mål - & 

Indholdsbeskrivelse, som er udgangspunktet for SFO´ernes lokale Mål - & 

indholdsbeskrivelse. Dette materiale finder I på www.ikast-brande.dk 

 

På Broen udarbejder personalet hvert andet år Broens Mål- & indholdsbeskrivelse. 

Her kan I mere detaljeret læse om bl.a. Broens pædagogiske praksis, hvilket jeg 

selvfølgelig vil opfordre til. Dette materiale kan I snart finde på vores hjemmeside 

www.engesvangskole.aula.dk  under Broen Engesvang SFO. 

 

På Broen var vi før Corona tiden i gang med at indarbejde en ny struktur, hvorfor vi 

valgte at udskyde Mål- & indholdsarbejdet. I skrivende stund ligger dette arbejde 

stadig i dvale, men genoptages, når vi igen får mere almindelige tilstande på vores 

skole ;O) 

Strukturen ser i grove træk således ud: 

 Vi opdeler børnene i Stjernerne: 0. + 1. årgang & Rødderne: 2. + 3. + 4. årgang 

(som før reformen) 

 Begge grupper får: 

o Basislokaler enten på 1. sal eller i stueetagen.  

o Faste voksne der: 

 samarbejder om trivselsarbejdet. 

 Skaber hverdag og kultur.  

 Planlægger målrettede og alderssvarende aktiviteter. 

 Fællesskabet skal fortsat være intakt, og der etableres et forpligtende 

fællesskab i salen i udearenaen og div. aktiviteter. 

Med den nye struktur forventer vi at nå følgende mål: 

 At skabe det bedst mulig fritidstilbud for flest mulige børn – altså at løse 

kerneopgaven bedst muligt. 

 Mere nærhed og bedre relationer mellem børn og voksne. 

 Bedre tilpasset og alderssvarende pædagogik og tilbud til alle Broens børn. 

 Større overskuelighed for både børn og voksne. 

 En forbedret inkluderende praksis, med udgangspunkt i ”Inklusionshjulet”. 

 Større grad af børneindflydelse og medbestemmelse 

Hvad er Broen? 

Broen er Engesvang Skoles fritidsdel, altså pasningstilbuddet for alle skolebørn fra 0. 

til og med 4. klasse. 

 

Der er fremmødekontrol for Brobørn i 0., 1., & 2. årgang, hvilket betyder, at vi hver 

dag kontrollerer, at alle de børn der skal komme denne dag, er dukket op. Er de ikke 

http://www.ikast-brande.dk/
http://www.engesvangskole.aula.dk/
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det, kontakter vi jer. Det er derfor vigtigt, at I giver os besked, hvis jeres barn 

holder fri eller er syg. 

 

For 3. & 4. årgang gælder det, at vi har fremmøde registrering. Rent praktisk 

betyder det, at I ikke har pligt til at meddele os, hvorvidt jeres barn kommer denne 

dag, og at vi ikke kontakter jer, hvis jeres barn ikke kommer på Broen. 

 

Herudover har vi en aftenklub for børn i 5., 6. & 7. klasse. Aftenklubben har en 

ugentlig klubaften i perioden oktober til og med februar.   

Broens personale: 

Vi bestræber os på at få en så bred sammensat personalegruppe som muligt, fordelt 

på bl.a. køn, alder, kompetencer & interesser. På den måde tilgodeser vi flest mulige 

børn. Efter læringsreformen er der selvfølgelig kommet endnu mere sammenhæng 

mellem undervisnings- & fritidsdelen, hvorfor de fleste har deres daglige gang i begge 

afdelinger: 

 7 pædagoger. 

 1 PA uddannet der varetager den daglige morgenåbning. 

 1 SFO leder der ligeledes varetager ledelse i indskolingen 

Som regel har vi en halvårsstuderende fra Ikast Seminariet, samt andre 

”praktikanter” tilknyttet Broen for en periode. Det kan f.eks. være PA studerende, 

virksomhedspraktikanter og lignende. 

Ved Broens indgang hænger en ramme med billeder af alle Broens ansatte samt navn, 

uddannelse og hvilken afdeling medarbejderne hovedsagelig er tilknyttet. 

Broens pædagogiske indhold: 

Dette er selvfølgelig det store tema i Broens Mål - & indholdsbeskrivelse. Ganske 

kort bygger Broens pædagogiske praksis på følgende temaer: 

 

 En inkluderende praksis  

 PALS – De gode cirkler i skole og SFO 

 Målrettede læringsmiljøer 

 Differentierede læringsmiljøer 

o det voksenstyrede læringsrum 

o det voksenstøttede læringsrum 

o det barnestyrede læringsrum 

 Samarbejdet med undervisningsdelen 

 Broens sundhedspolitik der bygger på 3 ligeværdige fokusområder:  

o Kost 

o Bevægelse  

o Den mentale sundhed. 
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Det er en generel holdning, i forbindelse med vores pædagogiske praksis, at en 

didaktisk tilgang til det pædagogiske arbejde/ reflekteret praksis, er en 

nødvendighed, i vores bestræbelse på en høj pædagogfaglig kvalitet. 

 

På det overordnede plan er det de generelle kerneydelser i dagligdagen, og mødet 

med det enkelte barn, der er det bærende. Her er dialogen og relationerne særdeles 

vigtige. Det handler om, at vi som voksne er anerkendende, nærværende & tydelige, 

samt at vi er gode rollemodeller.  

Trivsel er et nøgleord her på Broen, idet vi mener, trivsel er basalt, for at der 

overhovedet kan foregå udvikling og læring. 

 

Udover ovenstående er inkluderende læringsmiljøer vigtige elementer i vores 

pædagogiske arbejde bl.a. i forhold til børns udvikling af personligheds- og sociale 

kompetencer. Således har vi i vores pædagogiske praksis fokus på: 

 At skabe vilkår for at alle børn kan opleve at være en del af et fællesskab. 

 At skabe udvikling, læring og trivsel for alle børn i deres nærmiljø. 

 At have fokus på det enkelte barns potentialer og muligheder. 

En dag på Broen: 

 06.25: Broen åbner, og vi mødes i ”Tegne- spillerummet”. Der er altid 2 af 

Broens medarbejdere, og den ene er næsten altid Dorthe. Vi serverer 

morgenmad(jf. Broens Sundhedspolitik) indtil kl. 07.30.  

 11.50: (spisepausen): 0., 1. & 2. årgang registreres i Tabulex SFO af den 

underviser, der har klassen. Hvem skal på Broen? Hvem har fri? Hvem har 

legeaftaler? Osv. (HUSK at meddele dagens aftaler senest 11.45) 

 13.13 eller 14.00: Broen åbner, og Som udgangspunkt er der hver dag indtil kl. 

16.00 åben for leg og aktivitet hos Stjernerne(0. & 1. årgang) og hos 

Rødderne(2., 3. & 4. årgang) samt i Broens sal og på Legepladsen. Her er fokus 

det barnestyrede læringsrum, men der vil selvfølgelig være voksne i alle 

arenaer. Herudover tilbyder vi aktiviteter med udgangspunkt idet 

voksenstøttede – eller det voksenstyrede læringsrum. Der lægges hver måned 

en Aktivitetsoversigt på Tabulex SFO, så I kan følge med i 

aktivitetstilbuddene. Dagens aktiviteter er ligeledes synlige på tavlerne i de 2 

afdelinger. Ved sygdom og andet fravær blandt personalet, kan der ske 

ændringer i planen, således at vi enten lukker aktiviteter eller arenaer. 

 Ved storteammøde er der sædvanligvis færre eller ingen planlagte aktiviteter, 

hvilket også fremgår af Aktivitetsoversigten. 

 16.00: Vi rydder op, lukker gradvis ned og samles måske hos Rødderne. 

 Fredag lukker vi kl. 15.30 og Bro tiden er derfor ultrakort. Her vil vi prioritere 

leg og hygge.  

 16.55: Broen lukker 
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Traditioner: 

Bl.a. for at understøtte den danske kultur samt for bevare rammerne om et godt 

fællesskab mellem børn, forældre og personale, har vi skabt nogle traditioner, som 

foregår i løbet af året. Vi har bl.a.: 

 ”Sommersjov” i uge 27 for alle Broens børn. (I år suspenderet pga. Corona) 

 Særlig aften- eller lørdagsarrangement for en eller flere årgange. 

 Broens fødselsdag 

 Fastelavnsfest 

 Julearrangementer for børn & forældre 

 Temauger  

 Mv. 

Herudover vil I opleve, at de planlagte aktiviteter afspejler årets højtider mv. 

Broens fysiske rammer: 

Broen har nogle fantastiske lyse og rummelige lokaler, hvor indretningen og de 

enkelte rums ”tilbud” er af stor betydning: 

 At der er mulighed for at opholde sig i store og små rum med mange og få børn.  

 At der er mulighed for at være i rum med og uden voksne.  

 At der er mulighed for at være i rum med forskellige tilbud som f.eks. stille 

aktivitet, fysisk aktivitet, kreativ aktivitet osv.  

 At rummene kan være foranderlige, så der kan skabes indhold efter behov. 

                  

Desuden har man med de store vinduespartier en pragtfuldt udsigt til ”bybilledet” på 

den ene side og legeplads, boldbaner og ”Sørens bakker” til den anden side. Når vi går 

ud, er vi med det samme midt i naturen. 

Vi har igennem de sidste år udbygget vores legeplads, således at den udfordrer både 

store og små med mulighed for motoriske udfoldelser, bål aktiviteter, leg med sand 

og vand, boldspil på græs og på multiarenaen og meget andet. 

Forældresamarbejde: 

Børnene er forældrenes ansvar, og det er med dette udgangspunkt, vi arbejder. Vi 

ser det som vores overordnede opgave, på anerkendende vis at støtte forældrene i 

deres ansvar.  

Som udgangspunkt synes vi, at det er vigtigt at møde forældrene i hverdagen. Her 

bliver vi dog ”forstyrret” af bl.a. 2 faktorer:  

 Mange børn går eller cykler selv til og fra Broen, og kontakten med forældrene 

bliver derfor minimal. 

 Vi har børnene i et meget koncentreret tidsrum og vores tid med børnene er 

derfor knap og kostbar. Vi forsøger at udvise stor respekt for børnenes tid på 

Broen, som jo er børnenes fritid, og forældre vil derfor ofte opleve, at 

personalet prioriterer aktiviteter, samvær, samtaler mm. med børn, som vi 
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derfor ikke umiddelbart afbryder. Mange afbrydelser er efter vores 

opfattelse ikke anerkendende ift. barnets tid og behov. 

 

Det betyder ikke, at vi ikke vil snakke med forældre i eftermiddagstimerne, men at 

forældre i højere grad og i samarbejdets navn, må være mere opsøgende i forhold til 

personalet. Det er også vigtigt for os at understrege og formidle til 

forældregruppen, at man til enhver tid kan henvende sig til personalet eller ledelsen, 

hvis der er noget, man undres over, hvis der forelægger en problemstilling el. lign., og 

vi vil til enhver tid henvende os til de enkelte forældre, hvis vi oplever det samme. 

Trivselssamtaler: 

Vi står selvfølgelig altid til rådighed, hvis I synes, I har behov for at snakke med os 

om jeres barn. Herudover har I vores garanti for, at vi til enhver tid vil kontakte jer, 

hvis vi synes, at vi har behov for at snakke med jer om jeres barn, eller hvis der er 

forhold eller episoder, vi vurderer, I bør informeres omkring 

Broens forældreråd: 

Broen er Engesvang skoles fritidsdel og derfor underlagt Engesvang skoles 

bestyrelse. Broens forældreråd er et lokalt hørings- & interesseorgan for skolens 

bestyrelse i forhold til skolens DUF. 

I forældrerådet vendes og debatteres mange af Broens forhold: økonomi, 

pædagogisk praksis, Broens udviklingsfelter, div. principper, Mål- og 

indholdsbeskrivelse mm. Ligeledes er forældrerådet med i arbejdet, når der laves 

større ændringer i vores pædagogiske praksis. 

 

Skolebestyrelsen har tidligere valgt at nedsætte Broens forældreråd blandt 

medlemmer af skolebestyrelsen, men i den nuværende bestyrelse har man valgt ikke 

at have et separat forældreråd. Der tales dog om at etablere et Bro forældreråd 

efter sommerferien 2020. 

 

 

Kommunikation mellem Bro og hjem - TABULEX SFO: 

I forbindelse med, at jeres barn starter på skolen & Broen, skal I tilknyttes Aula på 

www.aula.dk Når I er på plads i Aula finder I Tabulex SFO. Hvis det driller, kan I få 

assistance  hos skolens sekretær Bolette. Tlf.nr.: 99 60 50 00 

Det vigtigt, at I hurtigt får opdateret data på Tabulex SFO, samt skrevet faste 

aftaler ind mm. 

På opslagstavlen i Tabulex SFO findes en vejledning. 

Næsten al information fra os til jer foregår på TABULEX SFO. Her kan I læse 

Nyhedsbreve, løbende information om aktiviteter og andre praktiske ting.  

Det er også her, at I skal give besked om jeres barns gå hjem aftaler, melde sygdom, 

til - & framelde ferie osv.  

 

http://www.aula.dk/
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HUSK! 0., 1. & 2. årgang, hvor vi har fremmødekontrol, tjekkes ind i Tabulex ca. kl. 

11.50 hver dag. Det er derfor meget vigtigt at I har givet dagens beskeder på 

Tabulex inden 11.30. For personalet betyder det, at vi sparer en masse tid, da vi jo 

ellers skal ringe til jer. For børnene giver det ro og tryghed, når morgenens aftaler 

mellem forældre og børn passer sammen med det, der står på Tabulex. 

 

Det er vigtigt, at I ofte(gerne dagligt) tjekker Tabulex SFO. 
 

Overgang til ”skolestart”: Denne praksis er desværre suspenderet i år. 

Vi er meget optagede af, at skabe de bedste vilkår for skolestarterne, så vi mødes 

flere gange årligt med Personalet fra Engesvang Børnehuse for at overlevere, 

planlægge samt evaluere samarbejdet. Overskrifterne på overgangen ser således ud: 

 Brobisserne kommer på besøg på Broen hver fredag, med start primo 

september. Målet er bl.a., at lære Broens fysiske rammer at kende samt at lave 

aktiviteter der er målrettet skolestart. 

 Ledelsen fra de 2 institutioner mødes i efteråret, for at få et overordnet 

overblik over årgangen. 

 Der afholdes i efteråret et intromøde for forældre forud for skolevalg og 

tilmelding til skolestart. 

 I februar/marts afholdes indskrivningsmøder til kommende 0. årgang for børn 

og forældre. 

 I marts afholder vi overleveringsmøde med deltagelse af ledelse og 

nøglemedarbejdere fra Børnehusene og Skolen. 

 I maj afholder vi et informationsmøde for alle forældre i kommende O.K 

 Der aftales i april/maj besøgsdage i 0. K, hvor Brobisserne i små hold kan snuse 

til en skoledag. 

 I juni arrangeres en ”byttedag” hvor Brobisserne er i Skole og 0.K laver 

aktiviteter sammen med Børnehusenes voksne. 

 Uge 25 er praktikuge for Brobisserne. Her kommer de i mindre hold i praktik 

på Broen en dag sammen med en af deres egne voksne. Fredag eftermiddag er 

alle Brobisser i praktik på Broen. Målet er at skabe en begyndende tryghed og 

en begyndende læring ift. at være Brobarn. Her er det Broens personale, der 

står for aktiviteterne, således at Brobisserne bl.a. får mulighed for at: 

o opleve en eftermiddag på Broen sammen med alle de andre børn – altså 

det virkelige Broliv;O) 

o møde Broens voksne 

o opleve hvilke muligheder Broen tilbyder 

o snuse til hvilke forventninger der er til Broens børn. 
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Moduler: 

For alle SFO børn, er der følgende muligheder: 

 5-dages modul indeholder mulighed for, at barnet kan være på Broen alle dage. 

Morgen Bro samt feriepasning er inkluderet i prisen. 

 Morgen modul indeholder mulighed for, at barnet kan være på Broen i 

tidsrummet 06.25 til 07.50 – altså inden skolestart. 

 Feriemodulet kan tilkøbes og indeholder mulighed for, at barnet kan være på 

Broen i Broens åbningstid 06.25 til 16.55 i alle hele ferieuger. 

 

Indskrivning og udmeldelse, samt ændring af modul 

Jeres barn skal tilmeldes Broen, hvilket I skal gøre elektronisk. Den 

forhåndstilmelding I laver samtidig med tilmelding til skolestart, er ikke 

tilstrækkelig.  

 

Udmeldelse skal ske til d. 1. eller d. 15. i måneden, og med mindst en måneds varsel. 

Eksempel: hvis jeres barn skal udmeldes pr. 16. maj skal I udmelde senest d. 15. april  

Ændringer af modul, skal ligeledes ske til d. 1. eller 15. i måneden og med mindst en 

måneds varsel. 

Tilmelding, udmelding samt ændringer af modul foregår elektronisk på 
www.pladsanvisningen.ikast-brande.dk 

Guide ligger på skolens hjemmeside www.engesvangskole.dk  

Skoleferie: 

Har man brug for pasning i skoleferier tilmeldes feriepasning på Tabulex SFO. På 

opslagstavlen i Tabulex ligger en oversigt over årets ferier, hvor de afholdes samt 

hvornår der er deadline for tilmelding. 

Vi prioriterer at have flere ressourcer i hverdagen, hvorfor vi har valgt at ”sampasse” 

med Bording SFO. Dette foregår skiftevis i Bording og her på Broen, og der vil altid 

være både Bro personale og personale fra Bording SFO tilstede. Oversigt over ferier 

for indeværende år ligger på skolens hjemmeside www.engesvangskole.dk  

D. 24.12. & 05.06.(Grundlovsdag), er lukkedage i Ikast-Brande kommune. 

 
 
 

 

 

 
 

http://www.pladsanvisningen.ikast-brande.dk/
http://www.engesvangskole.dk/
http://www.engesvangskole.dk/
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Adresse og telefon: 

Broen Engesvang SFO, Gl. Kongevej 93, 7442 Engesvang  

Tlf. numre: 

Kontor  9960 5040 

Stjernerne  9960 5041 

Rødderne   99605042    

Skolen  9960 5000 

 

Åbningstider: 

Mandag til torsdag: 6.25 til 16.55 

Fredag:  6.25 til 15.30 

Broens SFO leder: 

Annette Uldum  Tlf.nr.: 20 53 24 89     

Bøllingsø 2  mail: anuld@ikast-brande.dk    

7442 Engesvang    

Broens serviceniveau: 

Broens serviceniveau er fastsat af Broens forældreråd samt Broens ansatte. 

Det er her vigtigt at understrege, at vi med nedenstående søger at frigive 

pædagogernes tid til samvær med Broens børn. Således har vi tilpasset serviceniveau 

og Broens ”aktivitetsstruktur” med bedst mulig udnyttelse af Broens ressourcer for 

øje. 

 

Broens serviceniveau er som følgende: 

 Broens åbningstid er: 

o Mandag til torsdag: 06.25 til 16.55 

o Fredag: 06.25 til 15.30  

 Der er daglig telefontid i tidsrummet 14.15 til 14.30 

 Vi sender børn: 

o Mandag til torsdag kl. 16.00 samt ved lukketid kl. 16.55 

o Fredag kl. 15.00 samt ved lukketid kl. 15.30 

o Til bus og fritidsaktiviteter. 

 Al daglig kommunikation foregår på Tabulex SFO. Hvis det handler om noget, 

der kræver en dialog f.eks. jeres barns trivsel, skal I selvfølgelig henvende jer, 

så vi kan aftale en tid. I kan også anmode om en samtale på Tabulex eller på 

Aula. 

 Al information: Broens aktiviteter, tilmelding til aktiviteter, nyhedsbreve mv. 

bliver lagt ud på Tabulex. Vi forventer, at I ofte orienterer jer på Tabulex. 

 Vi sender børn til bus men opfordrer til, at børnene lærer selv at passe bus 

tider f.eks. via et ur med alarm. 
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 Vi sender børnene til fritidsaktiviteter men opfordrer til, at børnene selv 

lærer at passe tiden f.eks. via et ur med alarm, eller at I aftaler 

indbyrdes/med ”trænerne”, at hente ”flokken” og følge dem. 

 Vi serverer morgenmaden indtil kl. 07.30, så hvis jeres barn skal nå at spise 

morgenmad på Broen, skal de komme inden dette tidspunkt. 

 

Alle beskeder omkring sygdom, ”sende-hjem” tider, legeaftaler mm. skal gives 

via Tabulex SFO. 

Giv besked så hurtigt som muligt og senest kl. 11.30, hvor Brobørnene tjekkes ind i 

Tabulex. 

Vigtige beskeder fra jer: 

Holder jeres barn fri, er syg, eller hvis jeres barn bliver hentet af andre, skal det, 

for børnene i 0., 1. & 2. årgang meddeles til Broen, da vi her har fremmødekontrol. 

Dette gælder ikke for børn i klubben, da der her blot er fremmøderegistrering.  

Adresseskift: 

Hvis I flytter, får nyt navn, telefonnummer eller arbejde, er det vigtigt, at I retter 

på Tabulex SFO. Således sikrer vi, at vi altid kan komme i kontakt med jer, hvis det 

bliver nødvendigt.  

Sygdom/ uheld: 

Børnene skal være friske nok til at kunne deltage i aktiviteterne på Broen, når de 

kommer. Derfor vil vi altid kontakte jer, hvis Jeres barn ikke har det godt. Hvis jeres 

barn kommer til skade på Broen, vil I ligeledes blive kontaktet. 

Garderober: 

Alle børn får deres egen garderobe med navn og billede, når de starter på Broen. 0. & 

1. klasse ved Broens indgang. 2., 3. & 4. klasse ved 2. & 3. årgangs klasselokaler.  

Det er vigtigt, at I hjælper jeres barn med at holde orden i garderoben. 

Garderoben ved Broens indgang skal tømmes helt hver fredag, så Coor – vores 

rengøringsfirma - kan gøre rent. 

Udendørsfodtøj på Broen forbudt: 

Udendørs fodtøj er ikke tilladt på Broen - altså hvis man færdes inde ;o) - så når I 

henter børn, bedes I bruge de ”smarte” blå overtræksposer, der findes ved 

indgangen. Dette er besluttet, for bedre at sikre et ordentlig legemiljø for Broens 

børn. 
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Legeaftaler: 

Som udgangspunkt skal legeaftaler laves på forhånd. 

 

Hos Rødderne, hvor børnene ofte selv skal gå hjem, er vi selvfølgelig behjælpelige 

med at formidle disse aftaler, men forbeholder os også retten til at sige nej, f.eks. 

hvis det foregår ofte, eller hvis vi ikke finder det passende.  

 

 I den forbindelse er det vigtigt for os at vide, om jeres barn må ringe til jer på jeres 

arbejdsplads for at spørge om eksempelvis impulsive legeaftaler. Generelt er det kun 

med tilladelse fra jer, at vi tillader dette. Dette kan I meddele på Tabulex SFO. 

Mobiltelefoner på Broen: 

Engesvang Skole er en Fri fra mobilen skole, hvilket selvfølgelig også gælder for 

Broen. Læs mere om det på skolens hjemmeside. På denne måde undgår vi også, at der 

laves en masse aftaler, som vi ikke er inde over, hvilket er uhensigtsmæssigt. Det 

betyder følgende: 

 Mobiltelefoner ligger i skoletaksen, med mindre der er lavet en anden aftale. 

 Legeaftaler skal som udgangspunkt laves i forvejen. Skriv dem på Tabulex.  

 Man kan i et begrænset omfang låne Broens telefon til at lave legeaftaler. Vi 

forbeholder os retten til at sige nej til de børn, hvor denne mulighed tager 

overhånd. 

 Husk at sige farvel til ”Tabulexpasseren” inden man går. 

 

Når vi bliver lidt ”skrappe” i denne sammenhæng, er det selvfølgelig for, at skabe de 

bedste betingelser for jeres børn. For at ovenstående skal lykkes, er det vigtigt, at I 

bakker os op i ovenstående beslutning. 

Fødselsdage: 

Børnenes fødselsdage bliver offentliggjort på Tabulex SFO. 

Da alle børn bliver fejret i klasserne, har vi valgt ikke at gøre noget særligt på Broen 

på fødselsdage, måske sætter vi et flag på bordet. 

Til gengæld fejrer vi hvert år Broens fødselsdag d. 1. februar samt laver et årligt 

fødselsdagsarrangement, der rækker ud over Broens åbningstid. Dette vil blive 

afholdt for Stjernerne og Rødderne hver for sig. 

Hvor er børnene?: 

Når I henter jeres børn, kan det være hjælpsomt, at kaste et blik på en af 

informationsskærmene. Der hænger skærme ved Broens indgang, hos Rødderne, hos 

Stjernerne samt i kælderen.  
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Her kan I se hvor jeres børn befinder sig, hvis de altså har husket at ”trykke” sig på 

det pågældende sted. 

Glemt tøj: 

Glemt tøj og madkasser opbevares i garderoben ved indgangen. Når kassen er fuld, 

pakkes glemte ting væk, og bliver så igen fremvist til jul eller sommerferien sammen 

med glemt tøj fundet på skolen. Herefter bliver det fjernet.  

Tøj med navn mm.: 

Da børnenes tøj og fodtøj ofte er meget ens, forventer vi, at der er navn i jeres 

barns tøj og fodtøj. Således kan vi bedre hjælpe med at finde de rette ejermænd 

til efterladt tøj. 

Det er vigtigt, at børnene har tøj med efter årstiden, da vi ofte færdes ude i alt 

slags vejr. 

Det er ligeledes vigtigt, at jeres barn har skiftetøj enten med eller liggende i 

garderoben. Man kan blive våd på mange måder. ;o) 

 

 

Goddag og farvel: 

Selvom jeres barn ”trykker” sig ind og ud på informationsskærmene, er det vigtigt, 

at de siger goddag & farvel til de voksne der er Tabulexansvarlig. Vedkommende 

befinder sig Stjernernes og Røddernes lokaler. Således øger vi sandsynligheden for, 

at der ikke sker fejl. 

Legetøj: 

Børnene må gerne have deres eget legetøj med på Broen, men det er helt på eget 

ansvar. Vi anbefaler, at I skriver navn på. Hvis der laves specielle regler i perioder, 

får I besked på Tabulex SFO. 

Cykler/ rulleskøjter/ & Waveboard: 

Det er sjovt at have sin egen cykel/ rulleskøjter/ løbehjul med på Broen. Dog er det 

vigtigt at understrege, at al cykling samt brug af løbehjul på Broen skal foregå med 

hjelm. ”Rulleskøjtning” og ”Waveboarding” skal foregå med hjelm og 

håndledsbeskytter. 

 

 

   

 

Vi glæder os til samarbejdet 

    På vegne  

    Annette Uldum 


