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Kære alle
Et skoleår er ved at være slut, og
herunder kan I læse lidt om, hvad vi har
haft gang i de sidste par måneder i
SFOen.

3. klasses projekt
3. klasserne har de seneste måneder haft
gang i flere spændende ting. I maj
måned overnattede de i SFOen. De
lavede nachos og madpandekager til
aftensmad, og senere hyggede vi med
chips, sodavand og film. Derudover
havde vi lavet en quiz til dem, som blev
benævnt ”Den umulige Quiz”. De syntes
også den var lidt svær.
Her for nylig har vi så været afsted på
koloni til Sandagernæs Camping fra
onsdag til fredag. Her stod den på ren
råhygge og masser af konkurrencer.
Børnene konkurrerede blandt andet i
Klask!, stigegolf, kongespil og så fik de
også anden del af ”Den umulige Quiz”.
De syntes stadig spørgsmålene var
svære, men de hyggede sig.
Vi var også et par gange i
swimmingpoolen, og der hyggede alle
børnene sig gevaldigt. Det at poolen ikke
var dybere, end de fleste kunne bunde
over det hele, tror vi, gjorde deres
oplevelse meget bedre.
Hver dag fik de desuden deres
lommepenge, som de havde tjent, da vi
afholdte spiseaften i SFOen. Nogle
brugte alle deres penge på chips, andre
på sodavand, mens andre igen tog hjem
fredag med næsten alle pengene.
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Alle børnene har givet udtryk for, at
turen har været rigtig god, og at de har
hygget sig, hvilket jo er hovedformålet
med turen.
Turen symboliserer samtidig, at vi nu
skal til at give slip på en flok børn, som
efter sommerferien skal starte i 4. klasse.

Grønnegården
Grønnegården er en oase midt i skolen,
hvor vi har arbejdet med begrebet ”fra
have til mave”.
Vi har gravet og gjort drivhuset klar til
sommer. Børnene er med til at vande og
passe planterne, som bliver brugt til
eftermiddagsmad og bålmad. Det er
meget populært at være med til at lave
og spise maden. Børnene får kendskab
til og smagt på mange forskellige råvarer
og de er åbne for mange nye oplevelser.
Vi leger også forskellige lege og hygger
os i hængekøjer. For mange af børnene
er Grønnegården et sted, hvor de kan
slappe af efter skoledagen.

Hallen
Vi har her i juni måned påbegyndt et
brydehold, hvilket vil sige, at vi to gange
om ugen går i hallen og bryder.
Brydning har mange gode elementer,
hvor børnene har mulighed for at
erhverve sig vigtige erfaringer, herunder
både kropsligt og socialt.
Ved at lave et brydehold, skaber vi
trygge rammer, hvor man kan få positive
erfaringer mht. blandt andet egen styrke,
smidighed og balanceevne, men også
erfaringer som respekt og erkendelse af
den andens krop, fairplay, strategi og
grænser. Man har simpelthen
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muligheden for at lære ens fysiske og
mentale ressourcer at kende.
Brydeholdet vil fortsætte efter
sommerferien.

Studerende
Siden sidst har der været forskellige
pædagogstuderende gennem SFOen. Vi
havde Nicklas i et halvt år, sidenhen
Tommy, ligeså i et halvt år, og nu her d.
1. juni startede Brian, som også skal
være her i et halvt år. Han skal efter
sommerferien primært være i 0.
klasserne og i SFOen.
Der vil desuden også løbende være
studerende her, som er her i syv uger.
Det er deres første praktik, som skal give
dem et lille indblik i pædagogens verden
tidligt i deres uddannelse.

Generelt
Vi har i øvrigt endnu et forholdsvist nyt
ansigt i SFOen, nemlig Pedro. Han er
pædagogmedhjælper og har været her
lidt over et halvt år. Han er
hovedsageligt at finde i SFOen, men er
også med i den understøttende
undervisning.

Sommerhilsner
SFO Humlebien

