
 

 

 

 

DIREKTIONEN 

 

 Information om overgang til SFO  

Kære forældre 

 

Nedlukningen af skoler og daginstitutioner som følge af coronakrisen har betydet, at ingen børn er flyttet 

fra børnehave til SFO den 1. april, som det var planlagt. Nu har statsministeren imidlertid meddelt, at 

skoler og dagtilbud kan åbne gradvist fra den 15. april.  

 

I Solrød Kommune åbner skoler og daginstitutioner fra torsdag den 16. april, mens børn, der skal gå fra 

børnehave til SFO, først starter mandag den 20. april. 

 

Børnene skal ikke møde i børnehave indtil den 20. april, men hvis I har behov for pasningen indtil, kan I få 

nødpasningen i jeres børns børnehave. 

 

De nye børn i SFO’erne starter lidt senere end de øvrige skolebørn for at sikre, at personalet allerede har 

arbejdet med de nye retningslinjer og er klar til give børnene en god og tryg start. Den bliver anderledes 

end normalt, da der skal tages hensyn til Sundhedsstyrelsens retningslinjer for at mindske risikoen for 

smitte, men alle skoler arbejder for at give alle børn de bedst mulige rammer for en god start på deres 

skoleliv. Jeres skole vil fortælle mere om børnenes start i SFO på Aula. 

 

Vi har tidligere skrevet til jer, at der vil være kendt personale fra børnenes daginstitution, som går med 

over i SFO’erne. Dette bliver desværre ikke muligt. De nye retningslinjer fra Børne- og 

Undervisningsministeriet og Sundhedsstyrelsen betyder, at dagsinstitutionerne selv har brug for alt 

personale, og derfor vil der ikke være personale, som kan gå med over til SFO’erne.  

 

Skolerne arbejder dog allerede nu med at planlægge, at alle nye SFO børn får en god og tryg start. Den 

bliver anderledes end normalt, da der skal tages hensyn til Sundhedsstyrelsens retningslinjer for 

mindskelse af risiko for smitte, men alle skoler arbejder med at give alle børn de bedst mulige rammer for 

en god start på deres skoleliv. Hver skole vil fortælle mere om børnenes start i SFO på Aula. 

 

Vi ved, at det er en svær og helt ekstraordinær situation, vi står i, og personalet i SFO’erne vil gøre deres 

bedste for, at børnene føler sig trygge og får skabt en god hverdag i de nye rammer.  

Solrød Kommune følger her Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer, og hvis der kommer andre 

udmeldinger, vil vi selvfølgelig rette ind derefter. 

Hvis I har spørgsmål til ovenstående, kan I kontakte Læring og Udvikling på mail 

laeringogudvikling@solrod.dk eller på telefon 56 18 20 00.  
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Bedste hilsner 

 

Jesper Reming Tangbæk 

Direktør for Børn- og ungeområdet 

 


