
Nærvær, Samvær og Fællesskab

SFO 
HYTTEN



• Åbningstider                              
Mandag - Torsdag : 6.30-16.45 
Fredag : 6.30-16.00 

• Tlf. 21289976 

Sfo hytten
Varnæs Skole

Varnæs Kirkevej 15 
6200 Aabenraa 

Hvem er vi…
Hytten er et pædagogisk rum, hvor børn og voksne respekterer 
hinanden og har forståelse for, at vi alle er forskellige. Hytten er et 
fristed hvor børn får lov at være børn. Børnene får tilbudt forskellige 
aktiviteter, hvor de kan udfordre sig selv i rammer hvor der er ro, tid 
og støtte til at fordybe sig i egne interesser. Vi lægger stor vægt på 
nærvær, fællesskab og samvær. 

I SFO Hytten samles vi hver dag i caféen, hvor børnene motiveres til 
at spise noget frugt/mad. Her tager vi også imod beskeder og giver 
informationer om dagens aktiviteter. Vi vægter at benytte vores 
skønne udearealer dagligt, men bruger også resten af skolen bl.a. 
multirummet og gymnastiksalen. Derudover samarbejder Hytten, som 
resten af skolen med nogle af de forskellige tilbud i nærområdet.  

Tema & Projekt
Vi forsøger gennem oplevelser, sport, kultur og natur at give børnene 
mulighed for selv at samle erfaring samt viden til at kunne udtrykke 
sig kreativt. Vi går meget op i traditioner, som fx. højtider, overnatning 
med 1. kl. samt en årlig temauge. Det er i disse miljøer børnene skal 
have mulighed for at udforske - udtrykke - udveksle  

Vi holder jævnligt “kaffemik” forældrekaffe, hvor forældrene får 
mulighed for at mødes, helt uformelt. Samtidig styrker det 
samarbejdet mellem skole og hjem og børnene holder meget af at 
have besøg derhjemme fra. 
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Det praktiske
Tøj : Vi anbefaler tøj efter årstiden. Er man i tvivl - spørg personalet. 

Mad : Børnene har mulighed for ud over deres madpakke, at have 
havregryn eller cornflakes stående i Hytten.  

Ferie : “old school” tilmelding hvor vi sender en seddel med hjem ca. 
halvanden måned inden ferien.  

Allergi / Medicin : Giv os besked hvis jeres barn lider af allergi eller 
andre sygdomme, der kan have indflydelse på deres hverdag i 
Hytten.  

Ind og udmeldelse : foregår via pladsanvisningen på aabenraa.dk 

SFO 2
Er en fritidsklub / tilbud  for 4.-6. Årgang 3 dage om ugen. Tirsdag, 
Onsdag og Torsdag. Her kan børnene være sammen med 
kammerater omkring forskellige aktiviteter. 

http://aabenraa.dk
http://aabenraa.dk


Primær personale i Hytten 

Christina  
Pædagog i Hytten, stuepædagog 
hos krudtuglerne samt støtte og 
pædagogisk underviser i 
skoledelen. 

Pernille  
Pædagog i Hytten, stuepædagog 
hos Naboerne samt støtte og 
underviser i skoledelen. 

Karen  
Pædagogmedhjælper i Hytten 
samt støtte i skoledelen.  
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