
Information og foldere:
Vi har samlet vores aktuelle omtaler og indbydelser i 
månedsblader ”SFO Nyt”. Bladet findes elektronisk på 
forsiden af skolens hjemmeside, og alle SFO familier får 
et fysisk eksemplar (-det mindste SFO-barn får et).
Derudover vil der være direkte informationer, med 
tilmelding, til hvert enkelt overnatnings-arrangement.

FJUK TUR TEAM
• Her har vi samlet alle de
specielle arrangementer 
og ture, som vi tilbyder 
ud over de almindelige 
FJUK eftermiddage.
• Nogen arrangementer 
•tilbydes alle FJUK’ere, 
•mens andre er specielt 
•for de store 4.-6. klasser.
• Vi tilbyder en række indtjeningsmuligheder, hvor man 
kan vælge at ”yde før man kan nyde”…
• Se meget mere i vores specielle FJUK TUR TEAM folder.
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Kære nye FJUK’er

Vi har lavet denne lille folder til dig og dine forældre, med 
alle de vigtigste oplysninger om dagligdagen her i FJUK.

Hver dag når du kommer i FJUK skal du huske at:
• Du siger goddag til de voksne, når du kommer.
• Du placerer taske og overtøj – og måske beskidte sko –
ved din garderobeplads ved dit navn.
• Du skal registrere dig på TABULEX skærmen.
• Du skal tjekke om der står også er det rigtige med 
hensyn til hvad tid du skal sendes hjem, eller om du skal 
sendes til en anden fritidsaktivitet, passer !
• Hvis du en dag ikke skal i FJUK, er det vigtigt, at du 
eller dine forældre melder afbud elektronisk, ved at 
melde det ind til TABULEX systemet! 
• FJUK har telefonnummer 23 29 97 07 (kl. 14:00-17:00). 
• Vi hjælper med at sende børn fra 3. klasse fire gange i 
timen, hvert kvarter.
• Husk at registrere på TABULEX skærmen hver gang du 
går et nyt sted hen – eller hjem.

Rummene i FJUK

Udenfor:
• I FJUK benytter vi 
os af det ”usynlige 
hegn”, som du ken-
der fra Vildanden. 
• Vi har også et skur 
med mange spændene ting, som du 
kan bruge, når du er udenfor – mooncars, tre-hjulede 
cykler, ”banan cykler”, rulleskøjter, stylter og meget 
andet..

I kælderen har vi:
• Et diskotek hvor du kan høre musik, danse og optræde, 
eller bare være sammen med dine venner.
• Et boldrum hvor du rigtig kan få sved 
på panden og lege forskellige boldlege.

I stue-etagen har vi:
• Det store rum kan du spille WII, 
PlayStation, lave perleplader, tegne og 
Male, og spille sjove brætspil. 
• Dagens gratis lille ”snack” stilles frem ved køkkenet.
• Kontor-rummet, hvor du kan se TV, og hygge med 
vennerne.
• Computer- og PlayStation rummet, hvor du kan spille 
alderssvarende elektroniske spil.
• Værkstedet hvor du rigtig kan være kreativ, vi laver bl.a. 
smykker, maler malerier og meget andet – vi planlægger 
nyt hver uge...

På første sal har vi:
Et dejligt spillerum, med computere 
og billardbord, og ”Hyggeren”, hvor
man kan tumle med venner mellem 
puder og tæpper.

Hallen:
Vi kan benytte hallen alle de dage 
hvor den ikke benyttes af andre. 

Udlån:
• Når du skal låne bolde, PlayStation spil, hørertelefoner, 
musik cd’er, badminton ketcher, armbrøst o.l. skal du 
skrive dig på en udlånsseddel. 
• Når du afleverer tingene, streger du dig ud igen.  


