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                    Velkommen til Karup SFOklub 

SFOklubben er et eftermiddagstilbud for børn på 4.-7. 

årgang. 

Her er det muligt at være sammen med kammeraterne og 

deltage i aktiviteter alt efter interesse. Der vil være tilbud 

om forskellige værkstedsprægede aktiviteter: tegne; 

male; sy; perler; filtning, læder mm. 

Det kan også være bevægelsesaktiviteter i skolegården, i 

gymnastiksalen, på sportspladsen eller på multibanen, 

ligesom vi også kan gøre brug af skolens faglokaler 

Aktivitetstilbuddene kan være igangsat af den voksne, 

men vi vægter, at det er børnenes frie tid og børnene har 

også selv mulighed for at byde med ideer til aktiviteter. 

Der er også plads til at børnene ”hænger ud” med 

kammerater. 

Lokalerne er i Østergade 21 (det gule hus i den store 

skolegård), hvor der er indrettet med mange små rum 

med forskellige funktioner. 

 Et af rummene er indrettet til pc og PlayStation, ligesom 

klubben også har Wii. 

 

 



2 
 

                           

 

 

SFOklubbens åbningstider i skoleåret 2020/2021 er: 

Mandag og torsdag 14:15-16:00 

Tirsdag: 14:15-16.30 

Onsdag: 15:05-16:30 

Fredag 14:00-15:30 

Derudover vil der ca. én gang om måneden være åben til 

20:30, hvor der er mad-og filmaften. Der er ligeledes en 

overnatning i uge 7, ligesom der kan være andre små 

arrangementer/ture. 
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I skoleferierne er SFOklubben slået sammen med SFO i 

SFOéns lokaler. 

Det koster 349,00 om måneden, juli er betalingsfri. 

Derudover siger loven, at klubbørn skal betale 100% til 

mad og 50% til beskæftigelsesmaterialer. Klubben 

arrangerer også nogle ture, som der skal betales for. Alt 

indbetales via Mobilpay 748494 eller gennem skolens 

hjemmeside: Karupskoleaula.dk. Skriv barnets navn og 

om det er mad, beskæftigelse eller tur, der betales for.  

Mange af børnene synes det er dejligt at have lidt 

eftermiddagsmad med, som evt. kan opbevares i deres 

klodskasse eller i køleskabet. Tænk gerne i lidt sunde 

eftermiddagssnack. 
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Tilmelding til SFOklub foregår via kommunens 

hjemmeside under selvbetjening; nemplads.  

Yderligere information: Pædagogfaglig leder Susanne 

Ruskjær 50965615 

Klubbens telefon nummer: 87872254 

 


