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Velkommen  
i Vildanden 



  

 

 

 

Vi ønsker 
Ledende pædagog 
Susanne Kjær 
 
Afdelingsleder 
Birthe Brandt Jensen 
 
Pædagog 
Helene Reimer Larsen 
Pædagog 
Maria Østergaard Bested 
Pædagog 
Sanne Malberg 
Pædagogmedhjælper  
Lis Mølgaard L. Kjær 
Pædagogmedhjælper 
Pernille Jørgensen 

 

EGU studerende 

Mathias Corydon  

Personale 
At forældre såvel børn føler sig 

velkommen I Vildanden. Gi’ jer 

endelig god tid, når I henter je-

res barn. 

 

Hvis der er noget, I er i tvivl 

om, skal I endelig bare spørge  



Vildanden i dag og dengang 

Mål og indholdsbeskrivelse 

For SFO på Thyregod Skole  

I vores Mål og indholdsplan, som 

I kan finde på vores hjemmeside, 

kan I læse mere om det vi gerne 

vil kendes på. I kan også  læase 

mere omkring de praktiske ram-

mer for vores SFO. Desuden in-

deholder Mål og indholdsplanen  

de pædagogiske indsatser, der 

ligger til grund for vores aktivite-

ter i SFOen. Det er også her I fin-

der nogle praktiske eksempler fra 

vores dagligdag. 

 

Navnet ’Vildanden’? 

Kender I tegnefilmen om den tapre 

Baloo og hans fantastiske fly – 

Vildanden? I 1996 var det et meget 

yndet eventyr på skærmen. Vildan-

den blev et symbol på det vove-

mod, det indebærer at rejse ud i 

verden og møde nye udfordringer. 

Et symbol på de eventyr og stra-

badser, der kommer undervejs og 

ikke mindst de gode oplevelser, er-

faringer og venskaber, der følger 

med og lagres i rygsækken  



 Praktiske oplysninger 
Morgenmad 

Du kan spise morgenmad i Vildan-

den. 

Vi tilbyder cornflakes, havregryn, hav-

refras og brød. Hvis andet ønskes, 

må dette medbringes hjemmefra dag-

ligt.  

Eftermiddagsmad 

Vi serverer et mindre måltid cirka kl. 

15.00 i Vildanden. Har du brug for 

mere, er du velkommen til selv at ha-

ve noget med.   

Drikkevaner 

Vi har koldt vand til rådighed i Vildan-

den, men du må gerne medbringe 

drikke hjemme fra. Det er kun ved 

særlige lejligheder, at vi serverer saft 

eller sodavand.  

Garderobe 

Vi tilbyder garderobe, som også be-

nyttes i skoletiden. Vi ser gerne, at 

der altid ligger skiftetøj på rummet ef-

ter årstiden.  

 Ændring af modul 

Hvis du / I ønsker ændring af tid er følgen-

de regler gældende:  

Timejustering ift. flere timer kan ske fra 

dag til dag.  

Timejustering ift. færre timer skal ske med 

en månedsvarsel til d. 1 eller 15.  

Thyregod Skole: Skolegade 4, Thyregod, 7323 Give 

Telefon +45 7681 3670 og SFO: +45 2498 5482 

www.thyregodskole.dk 

http://www.thyregodskole.dk


 
 

 

 

 

 Forældresiden 
Information om a bningstider, moduler og priser 

Åbningstider  

Mandag til fredag:  
06.30 – 07.50 og 14.00 – 17.00 

 

Skolefridage/ferier 
06.30 – 17.00 
(08.00 – 17.00) for børn med 
moduler efter skoletid 

Der tilbydes ikke pasning til 
børn med 2- og 3 dages modu-
ler 

Moduler 

Kl. 06.30 – 08.00 
 
Kl. 06.30 – 16.00 
Kl. 06.30 – 17.00 

Kl. 14.00 – 16.00 
Kl. 14.00 – 17.00 

2 dage (5 timer) 

Uge modul  

Priser 

Der henvises til 
Vejle Kommu-
nes hjemme-
side 

Lukkedage 

Vildanden holder sommerferie lukket i ugerne 28 – 29 – 30.  
Nødpasning tilbydes mod betaling (uge modul) og I vil i god tid modtage et tilmeldingsske-
ma. Der er sidste tilmelding d. 1. marts i det pågældende år. 

Ydermere er de tre dage før påske, dagen efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag samt 
hverdage mellem jul og nytår lukkedage. Nødpasning tilbydes ikke.  

 

Enkelte år vil der være flere lukkedage. Hold jer orientret på skolen hjemmeside. 



Kontrolleret pasning  
Hver dag tager en voksen imod dig og 

siger goddag.  

På Thyregod Skole har vi et ”usynligt 

hegn”. Man må ikke gå udenfor det usyn-

lige hegn uden følge af en voksen. Hvis 

man overskrider det usynlige hegn med 

vilje, så må man tilbringe noget tid ved 

bordet i fællesrummet.  

Dine forældre og de voksne i Vildanden 

har en fælles forpligtelse til at underrette 

hinanden, hvis du ikke kommer i fritids-

ordningen. Beskeder modtages på Tabu-

lex 

Hvis du bliver inviteret til fødselsdage i 

klassen, er det en selvfølge, at du går 

med. Det behøver dine forældre ikke 

meddele til os.  

Thyregod Skoles vision 
 
 

På vores skole 
udfordres og udfordrer vi alle 
i et forpligtende fællesskab, 

hvor vi sammen skaber 
i dag og i morgen 

   

 

 


