
 

 

 

 

ÅBNINGSTIDER 

Morgen   06.15 – 08.00 

Eftermiddag  13.35-16.30 

Fredag til 16.00 

 

KONTAKT 

Fritterens mobil 60741611 

Adresse  Idrætsvej 2, 7870 Durup 

 
Skoleleder  99156100 

Inga Emborg ineg@skivekommune.dk 

 

  

Velkommen til 
Durup skoles SFO 

”FRITTEREN” 

mailto:ineg@skivekommune.dk


Målsætning, værdier og struktur 
 

Vi har en målsætning om at det skal være sjovt at gå i Fritteren og både børn samt 

deres forældre skal opleve tryghed i tilbuddet. Vi arbejder pædagogisk med den 

anerkendende tilgang, hvor trivsel, læring, dannelse og fællesskab er de bærende 

værdier. For os er det vigtigt at det enkelte barn trives, oplever læring i de aktiviteter 

vi sætter i gang - enten socialt, fysisk, psykisk eller fagligt, at barnet oplever at være 

en del af et fællesskab, men også at barnet dannes i fællesskabet det er i, fx arbejder 

vi med hvordan vi opfører os når der er samling, og hvordan vi leger godt sammen. 

Vi har en fast struktur på dagen, der giver plads til at alle børn kan føle sig set og mødt, 

både ved ankomst, afsked og løbet i løbet af dagen. 

Om morgenen er vi kun i Pusterummet (kælderen under skolen), der vil være 

morgenmad fra 6.15-7.30, og der er mulighed for hygge i sofaen, tegne, spille brætspil 

mm. og rolig leg. Vi vægter at børnene får en rolig start på dagen. 7.50 bliver børnene 

sendt op i skolen, så de har god tid til at komme på til skolestart kl. 8.00. 

Når børnene kommer over i Fritteren om eftermiddagen, skal de flytte deres billede, 

så vi kan se de er kommet – ligeledes flytter de det, når de går hjem. 

Hver dag kl.14 samles vi inde eller ude og får eftermiddagsmad, der gives beskeder og 

sagens aktiviteter annonceres. 

Vi har en struktur, hvor der er aktiviteter sammen med en voksen som børnene kan 

vælge i mellem, eller vælge at lege selv. Vi tilsigter at have to aktiviteter de fleste 

dage, dertil er der altid en voksen som har funktionen at tage telefon, trøste, se til de 

børn som leger selv fx i skoven, i barbierummet el.lign. Det er også denne voksen som 

er ”sender” – den man kan give besked om hvis barnet skal gå hjem, tage bussen, 

bliver hentet af en anden end far eller mor. I tilfælde af at barnet har legeaftaler, 

holder fødselsdag for klassen eller selv skal til fødselsdag, vil Fritteren også gerne have 

besked. Senderen kontaktes på Fritterens mobil 60741611 både på sms og ved 

opkald.  

Vi vil som sagt også gerne have at I forældre er trygge i tilbuddet. Derfor forsøger vi 

at være så synlige som vi kan. I er altid velkomne til at henvende jer, men vi tilstræber 

at møde alle de forældre som kommer og henter eller aflevere. Derudover sender vi 

et nyhedsbrev ud på Aula hver uge samt laver et album med billeder fra ugen løb. 



 

Praktisk information 
 

IND- OG UDMELDELSE 

Al ind- og udmeldelse sker inde på pladsanvisningen  

https://www.skive.dk/borger/boern-unge-og-

familier/boernepasning/digital-pladsanvisning/ 

 

Det er også på pladsanvisningen I kan lave ændringer om jeres barn er 

tilmeldt kun morgen, hel- eller deltid. Ændring fra deltid til fuldtid kan ske 

med dags varsel. Ændring fra heltid til deltid kan ske med en måneds varsel 

fra den sidste dag i måneden. 

Hvis jeres barn er tilmeldt deltid, kan I selv vælge hvornår timerne skal 

bruges i løbet af ugen. 

 
 

FERIEPASNING 

SFO holder lukket 4 uger i sommerferien samt mellem jul og nytår. Vi 

holder som udgangspunkt også lukket dagen efter Kr. Himmelfartsdag og 

Grundlovsdag. På de to dage samt i sommerferien er der fællespasning på 

skift mellem Roslev 2020, Durup 2021 og Oddense 2022.  

 

Der skal gives besked til hertil, hvis I har brug for pasning de dage og i 

sommerferien skal I også melde barnet til sommerferiepasning på 

pladsanvisningen. 

Vinterferie og efterårsferie kan I benytte Fritteren, deltidsbørn skal 

meldes på fuldtid, hvis de 12 timer overskrides.  

 

  

https://www.skive.dk/borger/boern-unge-og-familier/boernepasning/digital-pladsanvisning/
https://www.skive.dk/borger/boern-unge-og-familier/boernepasning/digital-pladsanvisning/


FORÆLDREBETALING I SFO 2020 

Deltid – 12 timer  1.475 kr. 

Fuldtid   1.825 kr.  

Morgenpasning 552 kr.  

 

Ingen betaling i Juli måned. Ved prisændringer sendes der brev på e-Boks 

om reguleringerne. 

 

BETALING TIL EFTERMIDDAGSMAD 
Den mad vi serverer om eftermiddagen er forældrebetalt og koster 40 kr. 
pr. måned eller 240kr (jan-juni)/200kr (aug-dec). Pengene kan betales på 
mobilpay 778383 og på kontonr 4368 0012504403 begge steder er det 
vigtigt at I skriver DURUPSFO og barnets navn  
 
 

GARDEROBER OG SKIFTETØJ 
 Vi forventer at jeres børn har skiftetøj med i Fritteren. Der er en 
garderobe til hvert barn i ”Krudthuset”. Garderoben skal tømmes hver 
fredag, så rengøringen kan komme til. 
 

Hvem kan I møde i Fritteren 
 

FASTANSAT PERSONALE   VIKARER 
Mette Kjær Bjerre    Kirsten Aggerholm 
Susanne Johansen     
Sus Sørensen 


