5. marts 2020

SFO og fritidsklub v/ Lundtofte skole
Nøjsomhedsvej 11 og Lundtofte Skolestræde 4
45 28 42 55
2800 Kgs. Lyngby
Til forældre med børn i skolefritidsordninger og/eller fritidsklub på Lyngby Taarbæk
kommunes folkeskoler
Gennem de seneste år har Lundtofte Skole gjort sig positive erfaringer med at tilbyde fællespasning
i Lyngby-Taarbæk kommunes SFO´er og fritidsklubber i tre uger i sommerferien.
Denne sommer er ordningen
SFO´er/fritidsklubber i kommunen.
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Fællespasningen foregår i ugerne 28, 29 og 30, hvor der ikke er tilbud på egen SFO og fritidsklub.
SFO og fritidsklub ved Lundtofte Skole modtager børn fra alle folkeskoler i kommunen.
Med baggrund i tidligere, positive erfaringer med fællespasningen, sammensætter undertegnede
personalet i fællespasningsugerne. I perioder vil personale fra øvrige SFO´er muligvis deltage i
pasningen.
I starten af maj måned udsendes tilmeldingssedler til alle forældre med børn i SFO og fritidsklub.
Tilmeldinger skal ske herefter i løbet af en 14 dages periode til barnets egen SFO/fritidsklub.
Tilmeldingsfrist vil være d. 15. maj. Hvis forældre herefter har ændringer, der vedrører egen
tilmelding, kan det kun ske ved direkte henvendelse til undertegnede.
Det er meget vigtigt, at tilbagemeldingsfristen overholdes af hensyn til planlægning og normering,
således at børn og forældre får en god oplevelse i forbindelse med fællespasningen.
Sammen med udsendelse af tilmeldingssedler sendes en kort vejledning i, hvordan tilmeldinger
udfyldes og registreres på barnets egen skole.
I starten af juni måned udsendes velkomstbrev til børn og forældre, der benytter tilbud om
fællespasning. I velkomstbrevet inviteres børn sammen med pædagoger fra egen SFO til for-besøg
på Lundtofte Skole i midten af juni måned. Det er vores erfaring, at tilbud om for-besøg ikke er
nødvendigt i fritidsklubberne.
Vi glæder os til at byde velkommen til SFO og fritidsklub v. Lundtofte Skole.
Venlig hilsen
Flemming Brix Curtis
SFO og klubleder leder v.
Lundtofte Skole

