
Vores plan og vision for en god SFO

Vores målsætning og ønske er, at give alle børn fra 0. klasse til og med 
7. klasse et attraktivt aktivitetstilbud inden for de trygge rammer af SFO. 
For os handler det om flere ting:

- At modvirke tendenserne til at børn bliver passive, når de får fri fra skole.
- At give børn, som i vores område går på forskellige skoler, et socialt liv og 
netværk.
- At så eller styrke interessen for at bruge sin fritid på kreative interesser eller 
sport.
- At give områdets børn en naturlig lyst til at bruge hele områdets tilbud og ikke 
bare tilbuddene i de nærmeste, større byer.

Vi henter børnene ved bussen, når de kommer fra skole, og sætter 
dem på bussen igen 16.45 mod Thorsminde eller Husby/Staby/Ulf-
borg.

Dette synes vi er vigtigt

Vi ved godt, at børn ofte er trætte, når skoledagen er slut, og de kan 
have brug for at slappe af. Dette skal der også være plads til i vores SFO! 

Men vi ønsker at modvirke, at afslapning bliver til passivitet, hvor barnet 
som det mest naturlige griber til elektroniske løsninger for adspredelse.

Vores program består af forskellige aktiviteter, som vil styrke og udvik-
le barnets kreative og motoriske evner. Dette sker i samarbejde med 
lokale ildsjæle og foreninger, mens Krudtuglen garanterer pædagogisk 
opsyn, ro og orden.

Du kan hjælpe!

Programmet for SFO vil blive planlagt for et kvartal af gangen og meddelt på 
Krudtuglens hjemmeside og i diverse andre informationskanaler. Har du forslag 
til aktiviteter, du gerne vil have os til at inkludere i programmet, eller har du selv 
lyst til at bruge en eftermiddag om ugen sammen med børnene, er du meget 
velkommen til at kontakte os! 

Børnene vil desuden selv have medbestemmelse og blive bedt om at komme 
med idéer og forslag til akiviteter.

Program for august/september 2022

Krudtuglen tilbyder i denne tomåneders periode fire spor. Sporene ligger i ef-
termiddagstimerne fra 14.00 - 16.30 fra mandag til torsdag. Om fredagen er der 
hyggedag med afslapning og måske en film.

Nogle af sporene tilbydes i samarbejde med eksterne personer eller aktører. 
Krudtuglen har det overordnede pædagogiske ansvar og tilsyn for alle spor.

Spor 1: Lektiehjælp
- Ugedag: Mandag
- Hvor: Krudtuglen
- Udbydes af: Krudtuglen.

Børnene kan i rolige rammer få hjælp til at lave lektier. Det er vigtigt, at børnene 
selv har helt styr på, hvad der skal laves, og at de medbringer de nødvendige 
materialer. De, som ikke har lektier med, laver andre aktiviteter inde eller ude.

Spor 2: Sjov, sport og leg i multihallen
- Ugedag: Tirsdag
- Hvor: Krudtuglen / Multihallen i Sønder Nissum
- Udbydes af: Krudtuglen

Fri leg indimellem, og andre gange planlagte lege, hvor børnene selv er medbe-
stemmende, og hvor de ældste børn står for aktiviteterne. Børnene kan bruge de 
redskaber, som findes i hallen, til for eksempel at spille badminton, bordtennis, 
airhockey, hockey, billard mm.

Spor 3: Gamer- og spilledag
- Ugedag: Onsdag
- Hvor Krudtuglen
- Udbydes af: Krudtuglen

Børnene spiller sammen på deres medbragte computere, iPads - eller hvad de 
nu har. Derudover spiller vi brætspil, kortspil eller hvad børnene har lyst til :)

Spor 4: På tur!
- Ugedag: Torsdag
- Hvor: Naturen og omgivelserne i Sdr. Nissum, Fjand og Thorsminde
 - Udbydes af:  Krudtuglen

Vi tager på tur i området. Det kan for eksempel være fisketur i Thorsminde med 
brug af Naturskolen, bondegårdsbesøg, strandtur, skovlegeplads mm.



Krudtuglen
V u g g e s t u e  -  B ø r n e h a v e  -  S F O

Den bedste og tryggeste start på livet til dine børn!

Krudtuglen - vi 
ligger lige midt i 
alt!

Kirkebyvej 11, Sønder 
Nissum
6990 Ulfborg
Tlf.: 97496200
Mail: krudtuglensdr@
gmail.com 

Skolebusser:

Rute 270
Rute 272

Som noget helt nyt tilbyder Krudtuglen i Sønder 
Nissum nu SFO for alle børn op til og med 7. klasse.

Det er vores oplevelse, at alt for mange børn på 
årgangene 5., 6. og 7. klasse mangler et godt efter-
middagtilbud i trygge rammer, som giver børnene 
et reelt alternativ til at sætte sig hjem foran en 
skærm.

I denne brochure kan du se programmet for 
august/september 2022 og finde information om 
tilmelding og priser.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller gode idéer!

Priser

Børn fra 0. til og med 4. klasse: 

Deltagelse dækkes af forældrebetalingen for SFO i kommu-
nalt regi.*

Børn fra 5. til 7. klasse

1 spor: 200,- per måned / 550,- ved betaling for et kvartal*
2 spor: 275,- per måned / 775,- ved betaling for et kvartal*
3 spor: 350,- per måned / 1000,- ved betaling for et kvartal*
4 spor: 400,- per måned / 1150,- ved betaling for et kvartal*

Klippekort med 10 klip: 500,-

*) Der kan forekomme lidt ekstrabetaling for eventuelt materialeforbrug på de for-
skellige spor.

SFO for alle 
børn fra 0. til 7. 
klasse


