
VELKOMMEN

Musik og leg

Motorik og bevægelse

 Udeliv

Tiden nærmer sig for åbningen af dette års førskole på Sorø

Privatskole. 

Vi glæder os til tirsdag den 19. april, hvor vi slår dørene op for

dette års spirebørn. Vi vil gøre, hvad vi kan, for at jeres børn

kommer til at opleve en tryg overgang fra børnehave til skole.

I år forventer vi, at Spiren får op til 60 børn, der får tilknyttet

seks voksne. Børnene bliver fordelt i tre grupper á ca. 20 børn,

der i intervaller á tre uger fokuserer på tre temaer:
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DEN FØRSTE UGE

I de første fire dage vil dagsprogrammet primært gå ud på at

skabe tryghed for børnene, og der vil derfor være mulighed for,

at hvert barn har en forælder med i begyndelsen af dagen.

Dagene kommer til at foregå i én gruppe for alle børnene, hvor vi

lærer hinanden at kende på kryds og tværs,.

Aflevering og afhentning

Mødestedet er på den lille plads foran Frøhuset ved indgangen

fra p-pladsen. Der er mulighed for at benytte SFO før og efter

Spiren. I SFO vil en del af medarbejderne fra Spiren være

tilstede.  

Mødetiden kl. 8.30, og vi slutter kl. 12.45. Der er selvfølgelig også

her mulighed for at benytte SFO før og efter Spiren.

 



KOMMUNIKATION I DAGLIGDAGEN

Vi venter med den store introduktion til skoledelen, så børnene skal ikke medbringe skoletasker,
penalhus o. lign. i Spiren. I vil løbende blive informeret om aktiviteter og forløb i Spiren, når vi
begynder at introducere de tre temaer musik og leg, motorik og bevægelse samt udeliv. 

Praktisk info

Børnene skal medbringe det samme ting som i børnehaven: Skiftetøj og madpakker. (Dvs.
madpakke til formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad/frugt.)

Mht. kommunikation kommer alle forældre på skoleintra og på Tabulex. Her kan man skrive til alle
de voksne og andre forældre. Skoleintra er kommunikationsplatformen til Spiren. Det er fx her
man skriver, hvis børnene er syge og ikke kommer i skole. Tabulex er til SFO. Den 19. april får I
udleveret en vejledning og en kode til Skoleintra. Torsdag den 21. april kl. 8.30 holder vi en
workshop i brugen af Tabulex. I forbindelse med skolestarten til august, vil I modtage et brev fra
skolen i begyndelsen af sommerferien. 

KONTAKTINFO
Spiren

Morgenåbent alle hverdage fra kl.6.30 til kl.8.30 i Kernehuset 
Spiren foregår fra kl. 8.30 og frem til kl. 12.45. 
Kontakt Spiren - Frederiksvej 7, 4180 Sorø - telefon 20 90 41 54
Tabulex: https://www.sfoweb.dk/?id=36

SFO (Frøhuset)

Morgenåbent alle hverdage fra kl.6.30 til kl.8.00. 
Eftermiddagsåbent alle hverdage fra Spirens afslutning og til kl.17.00, undtaget fredag til kl.
16.30. 
I ferieperioder har SFO heldags-åbent. (kl. 6.30 til og med kl. 17.00 / 16.30).
SFO har ferielukket i dagene mellem jul og nytår, dagen efter Kristi Himmelfartsdag, samt i uge
28 & 29 i sommerferien. For information om ferieperioderne, lukkedage og priser - se Sorø
Privatskoles hjemmeside (sprs.dk).

Praktiske oplysninger om SFO 

Fritidstilbuddet er værksted opdelt efter åbenplanmodellen. Vi holder til i to bygninger (Frøhuset
og Kernehuset) med selvstændige lokaler i forbindelse med Sorø Privatskole. 
Kontakt SFO - Frederiksvej 5, 4180 Sorø - telefon 57 83 57 30
 
Leder af Spiren, SFO/Klub og indskoling

Johnnie Christiansen - telefon 20 90 41 58 - e-mail joc@sprs.dk

https://www.sfoweb.dk/?id=36
mailto:joc@sprs.dk


MEDARBEJDERNE

Pædagogmedhjælper 

Maja Namyslo

Pædagogmedhjælper 

Sine Topshøj

Lærer og flyver 

Julie Elnegaard

Lærer 

Inken Bischof

Pædagog 

Natasja Brinksby

Pædagogisk assistent 

Sara Namyslo

Ergoterapeut 

Christina Brun Lynge

Leder 

Johnnie Christiansen


