
November/December 2018 
________________________________________________________________________________ 

 

 
_________________________________________________________________________________ 

November 2018 

 

 

Husk vi snart har jule hygge  

0+1 kl. d. 6 december kl. 15.30-17.30 

2+3 kl. d. 5 december kl. 15.30-17.30 

 



En skolefritidsordning for børnehaveklasse til 3. klasses elever. 

Indmeldelser og udmeldelser foretages på skolens kontor. 

 

 

Adresse, telefonnummer: 
 

SFO Labyrinten 

Lindeallé 34-38 

2720 Vanløse 

 

Tlf. 38 77 78 88 

Åbningstider 

Mandag - Fredag                                      7.30 - 8.30 og 13.00 - 17.00 

 

SFO Labyrinten følger skolens ferie- og fridage plan undtagen i sommerferien. Vi 

holder sommerferie i ugerne 28, 29, 30, 31 og åbner i uge 32. 

 

Det faste personale pr. 1. 11. 2018 
Desire Hav Afdelingsleder  

Philip Fairlie Pædagog  

Charlotte Hein Jørgensen Pædagog  

Jan Vejlin Pædagog 

Mette Lobert Pædagog 

Birgit Wessel Westli Pædagogmedhjælper 

Nils, Malie og Berrak Labyrintens vikarkorps 

 

En skolefritidsordning for børnehaveklasse til 3. klasses elever. 

Indmeldelser og udmeldelser foretages på skolens kontor. 
 

 

 

  



Kære forældre.  

Nu nærmer vi os allerede juletid, vi har kun 4 uger tilbage, puha det går stærkt! 

Derfor er vi så småt gået i gang med lave lidt julegaver.  

Om ca. 1 uge vil juleværkstederne rigtig gå i gang. Det står børnene frit  

for, om de har lyst til at deltage i de værksteder der bliver arrangeret. 

Juleværkstederne åbner op i uge 48 og fortsætter frem til juleferien den 21. december 

2018.   

Vores Halloween fest løb af stablen med stor succes. Børnene havde set meget frem 

til denne dag. Mange af børnene var klædt ud i nogle rigtig flotte kostumer, og alle 

havde det til fælles, at de så rigtig uhyggelige og skræmmende ud!  

Dog var der nogle der ikke vidst vi afholdte dagen, samt at vi skulle i teatret samme 

dag, hvilket de blev rigtig kede af. Jeg brugte en del af skoletiden, på at berolige og 

snakke med børnene om hvad dagen ville byde på. Derfor det er så vigtigt i holder jer 

opdateret i nyhedsbrevene, samt den hvide tavle der er i indgangspartiet! 

 

Traditionen tro blev der i salen fortalt en gyserhistorie af Philip, hvilket de fleste af 

børnene syntes var rigtig sjovt. Efterfølgende gik vi op i labyrinten og spiste kage! I 

år havde vi krydret dagen med lidt spiselige insekter, hvilket nogen børn var modige 

at turde smage på. Før afholdelse af dagen, havde Mette haft gyserværksted, hvor 

man havde mulighed for at skive sin egen gyserhistorie, hvor de på dagen fik æren af 

at læse dem op. Det var nogle virkelig gode historier, som blev taget rigtig godt imod. 

Muligvis et værksted vi vil tilbyde til næste år, da det var en STOR succes. Alt i alt 

var det en rigtig (u)hyggelig dag!   

 

-Vigtige datoer: 

Julehygge d. 5 december 2+3 klasse 

Julehygge d. 6 december 0+1 klasse 

Fællestur til valby parken d. 14 december. Vi er først hjemme kl. 16.30 

Børnejulefrokost d. 21 december 

 

Næste nyhedsbrev udkommer i det nye år og i mellemtiden vil relevante 

informationer kunne læses på intra, aktivietetsplanen samt på vores whiteboard. Husk 

nu at kigge efter, da vi ikke ringer op om fx. turer ud af huset.   

Skolen og Labyrinten holder juleferie fra den 21. december 2017 til den 1. januar 

2018 (begge dage inklusive)  

Så kom nu alle sammen rigtig godt ind i år 2019  

Mange Hilsner 

Desire 

 
 

 

 



 

Oprydning 
Vi vil også gerne bede jer forældre om, at være behjælpelige med at få ryddet op i 

børnenes garderober hver fredag, når I henter jeres børn.  

Vi har i den sidste tid i medarbejdergruppen snakket meget om oprydning. Børnene er 

generelt ikke ret gode til at rydde op efter sig. Vi vil i den kommende tid ”være efter 

børnene”, for at lære dem ikke bare at gå fra ting de har leget med. Oprydning bliver der 

p.t. brugt megen energi på. Derfor opfordres forældrene til at være tålmodige, når de 

henter børnene – de skal nemlig rydde op efter sig, inden de går herfra! 

 

 

Bag for en sag. 

Tusind tusind tak for den store opbakning til bag for en sag. Det var så dejligt at se 

så mange forældre der kom og støttede op om den gode sag.  

En særlig tak skal lyde til de forældre der hjalp med at donere en kage! Uden jeres 

hjælp, er det slet ikke muligt at sælge for så mange penge. 

 

Igen i år var børnene med til at bage. De store børn fik tildelt en opskrift som de 

skulle følge slavisk, den opgave klarede de til UG. De lidt mindre børn, var dog mere 

overvåget af de voksne under bagningen, men børnene følte selv at det var deres helt 

eget bagværk, hvilket jo var det vigtigste. Som noget nyt i år, havde vi også bolche 

værksted i den uge, hvilket var en kæmpe succes.  

Det var så sjovt og givende at se børnenes stolthed igennem processen, lige fra det 

smeltet smør, tiden i ovnen, pakningen af småkager og til det færdige stående 

resultat. Alt i alt en rigtig hyggelig og velduftende uge . 

 

Og vil da lige til sidst blære mig lidt med det flotte resultat der blev samlet ind 

2460kr.!! Hvilket er rekord!!  

Som noget nyt i år, var det muligt at betale med mobilpay. Jeg havde dog ikke været 

heeelt tydeligt omkring betalings ID, så beløbet er faktisk endnu højere, men dog 

ikke registreret i vores navn. Men pyt nu også med det, bare de er røget ind på Børns 

vilkårs konto   

 

 

 



 

 

 

 

Husk at I altid kan ringe ned og give os en besked, men at 
vi helst frabeder os at gå og finde jeres børn, så I kan tale 
med dem. Vores tid skulle gerne bruges på at hygge med 
jeres børn  
 

 

 

Husk at børnene skal have, tyk trøje, Skitøj/flyverdragt i garderoben, så de kan lege 

ude i al slags vejr. Mange børn har ”stumpebukser”, tynde strømpebukser mm. på, men 

de går og fryser på legepladsen, derfor er det så vigtigt de er klædt på til vejret  

Husk at sutsko-sæsonen er startet. Det betyder, at 

det er forbudt at gå i udendørssko/støvler indenfor i Labyrinten. Har du ingen sutsko 

– må du gå på strømpesokker. 

Desire 

 

 

Kreaværkstedet 
Det varer ikke længe, før der kommer travlhed på de forskellige 

julegaveværksteder. Julegaveværkstederne er frivillige, men vi håber 

dog på, at vi kan ”lokke” så mange med som muligt   

Og jer forældre, husk lige at kigge lidt varsomt, når I indtræder 

værkstederne, kunne jo være jeres barn var i gang med en julegave til 

jer  



Tilmelding til børnejulefrokost 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredag d. 21. december skal børnene kun være i skole til klokken 10.30, 

derefter åbner Labyrinten. 

 Labyrinten holder julefrokost for børnene og medarbejderne den dag.  

Vi vil servere en lækker buffet.   

De første par timer vil der være fri leg. Kl. 12.00 vil vi dele klasserne op, 

og først her vil julefrokosten begynde  

Der er åben for tilmelding til børnejulefrokost allerede nu. Tryk også 

gerne ”deltager ikke” hvis i holder fri. 

Vel mødt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Invitation til julehygge i 2. og 3. klasse. 

Onsdag, den 5. december kl. 15.30 – 17.30. 
 

I anledning af den nært forestående julemåned, vil vi gerne invitere 

forældre og søskende til en ”julehygge-eftermiddag”, 

Der vil blive spillet banko, så hvert barn bedes medbringe 2 gaver â 15 kr. 

som bare skal afleveres på dagen.  

På dagen bliver der serveret gløgg, saftevand og æbleskiver og måske 

kommer der også forskellige musikalske indslag. 

 

 

 

 
                                                                                         

Venlig hilsen 

 

Helene, Rune, Jan & Desire 
 

________________________________________________________________ 
        

 

Tilmelding skal ske på Intra senest den 1. December 2018. 
  

 

 

 

Vi glæder os meget til en hyggelig eftermiddag! 
 

 

 



 

Invitation til julehygge i 0. og 1. klasse. 
 

Torsdag, den 6. december kl. 15.30 – 17.30. 
 

I anledning af den nært forestående julemåned, vil vi gerne invitere 

forældre og søskende til en hyggelig eftermiddag, hvor vi vil juleklippe, 

synge lidt julesange og måske vil der komme forskellige kreative indslag. 

 

På dagen bliver der serveret gløgg, saftevand, æbleskiver og børnenes 

hjemmebag.   

 

 
                                                                                         

 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Marianne, Elena, Mette, Charlotte & Philip 

________________________________________________________________ 
        

 
Tilmelding skal ske på Intra senest den 1. December 2018. 
 

 

Vi glæder os meget til en hyggelig eftermiddag! 
 

 

 

 



 

Nyt fra 0. klasse 

De skønne børn i 0. klasse udtrykker at de generelt er rigtig glade for at komme i SFO. 

Der bliver leget på tværs af køn og der kommer flere legeaftaler. Bliv endelig ved med det  

I drengegruppen er der pt ret meget fokus på lidt vilde tumle lege. Vi opfordrer til roligere 

lege og både børn og voksne kommer med gode ideer og andre tilbud der som regel 

benyttes, hvis legen bliver for vild. 

Drengene har fået øjnene op for puderummet og er også en del i salen, med nogle af de 

større børn, hvor de kan få lov at tumle igennem lidt mere hensynsfuldt for deres omgivelser 

 Der skal selvfølgelig være plads til at brænde noget krudt af efter en dag på 

”skolebænken”. 

I pigegruppen bliver der pt leget en del i sandkassen og gynget og de er generelt meget 

glade for at være udendørs. Dette gør sig også gældende for drengegruppen. 

Det helt store fælles hit for alle 0 klasser pt, er farvelægning af Jans tegninger som han har 

printet ud. Her bruges mange hyggelige timer på at sidde flere sammen. Størstedelen af 

børnene farvelægger den samme tegning. De taler om de farver de har valgt og viser dem 

stolt frem til hinanden.  

Der bliver desuden også leget meget på tværs af køn i dukkekrogen. Der er gang i gode 

rollelege som ex. både mor/far/børn, restaurant, købmandsbutik og i går var 2 drenge klædt 

ud som konger i silketøj, og 2 piger i prinsessekjoler. Her var de underholdt i langtid 

Der er fortsat lidt grupperinger i klassen, og et par alfahanner/hunner som gerne vil 

bestemme. Dog er der fokus på at øve i at sige fra over for sine kammerater. Der ses allerede 

gode fremskridt, og flere af børnene er blevet bedre til at give hinanden plads. Der øves 

fortsat på dette, også i skole regi. 

Derudover har vi holdt børnemøde med 0. klasse, hvor et af samtale emnerne var ”at få flere 

venner i SFO’en”. Vi talte om hvordan man kunne få flere venner, og der kom gode forslag 

som eksempelvis: ”Man kan spørge om nogen vil være ens ven”, ”Man kan lade vær at sige 

nej hvis nogle spørger om de må være med i en leg”, ”hvis man ikke har lyst til at lege lige nu 

kan man sige at man gerne vil lege sammen senere eller en anden dag”. Mange gode 

refleksioner blandt børnene, og der startede gode lege op på tværs af kønnene lige efter 

mødet. 

Alle 0. klasser er begyndt at se frem til jul, og vi glæder os til den kommende tid med en 

masse hygge og juleværksteder i SFO’en  

Vi håber at alle børn og forældre må få den skønneste jul samt et rigtig godt nytår  

Vi høres ved i 2019  

De bedste hilsner fra, Charlotte, Birgit og Mette 

 

 

 

 



 

 

 

1.klasse 

 
Det er stadig en dejlig flok unger, vi har fornøjelsen af at være sammen med i 

Labyrinten. Jeg er også glad for det gode samarbejde med Marianne. Vi sparrer tit om 

de enkelte børns trivsel – nogle gange er det forskellige ting, der gør sig gældende i 

skole og SFO. Jeg tager også gerne med på tur i skoletiden. Vi havde jo en skøn 

udflugt til Dyrehaven i sidste måned. Godt at opleve, at børnene også kan finde ud at 

færdes i det offentlige rum. 

Herhjemme i Labyrinten er der stor interesse for at deltage i de mange planlagte 

aktiviteter, og børnene finder også selv på. Fælles for drenge og piger er udendørs 

fangelege og alskens spil indendørs. Ellers har drengene travlt med enten at 

konstruere eller destruere, dvs. bygge fantasifulde huse, borge, fly, skibe mm ud af 

lego, plusplus eller træklodser – eller lege krig og ødelæggelse. Der er stor harmoni i 

drengegruppen med få konflikter. 

Hos de skønne piger er det naturligvis ikke altid så fredsommeligt. Der er nogle 

stærke viljer på spil ind imellem, og der bliver diskuteret heftigt om, hvad og hvordan 

der skal leges. Der er dog ingen grund til alarm, pigerne er meget civiliserede og 

nøjes med at duellere på ord uden råben og skrigen. De lærer også af det. Når det er 

sagt, er der for det meste også en god stemning blandt pigerne, og de leger vidt og 

bredt.  

Nu er der snart julearrangement, håber at se så mange som muligt til gløgg og hygge i 

salen. 

 

Efterårshilsen fra Philip 

 

 

 

 

 

 

 



Nyhedsbrev 2 klasse 
Selvom vi nærmer os december med hastige skridt, afskrækker det ikke mange af jeres 
børn fra at lege på legepladsen, hvilket er skønt! Især en del af drengene, søger 
legepladsen rigtig meget. 
Klassen er meget opdelt i drenge og piger, hvilket jeg rigtig godt kunne tænke mig at 
udfordrer dem en lille smule på efter jul. Tanken bag dette, er klassen forhåbentlig får en 
lidt anden dynamik, så de bliver mere en helhed, og de selv kan se fordele ved at lege på 
tværs af køn. Enkelte gør det sommetider, men som sagt er det desværre langt fra de 
fleste.  
Jeg har holdt en del pigemøder, hvilket gav rigtig meget ift. det sociale. Har dog holdt 
pause de sidste 3 uger, hvilket jeg tydeligt kan mærke. Jeg afholder pigemøder igen efter 
jul, for at få dem til at blive en mere homogen gruppe, da de desværre er meget ”klike” 
opdelt. 
Drengegruppen har jeg også været inde at arbejde lidt med, men har primært været i 
skoleregi. Vi har været inde og arbejde med styrkekort. Jeg har valgt at arbejde på den 
måde, for at gruppen automatisk lader alle komme til orde. Der er nogle små alfahanner i 
klassen, som skal lære at være en bedre ”leder”. At kunne sige bruge sine kompetencer 
på en mere rummelig og inkluderende måde. Og for de drenge der hurtig kan ”falde” lidt 
ud i de fælles beslutninger for ex. i Lege og samarbejdsopgaver, her skal vi finde og 
synligøre deres styrker over for dem selv og deres kammerater. Og så er der en lille 
håndfuld, hvis pondus skal en smule mere på spil. De har evnerne, og dem skal vi have i 
spil for at kunne forene klassen noget mere som helhed. 
Jeg er i tæt dialog med deres nye klasselærer, så vi i fællesskab kan arbejde med klassen 
i og uden for skolen.  
Som I ved er jeg med i klassens tid, hvilket er rigtig gavnligt for både børnene og jeg. 
Klassen glæder sig til jeg kommer og det samme gør jeg  Den time har hjulpet mig med 
at se dem i en anden kontekst, hvilket har været ret interessant. 
Det er en skøn klasse at have, deres begejstring og positivitet er i den grad smittende.  
Jeg er så glad for at have fået klassen, og er sikker på at vi nok skal få nogle hyggelige 
oplevelser sammen.  
Jeg har allerede afholdt pige og drenge hygge, hvilket faldt i vildt god jord. Er allerede 
blevet spurgt hvornår vi skal igen  
Pigerne er gode til at komme op til mig på kontoret hvis der er noget der rør sig, ofte er det 
nok bare lige at vende det med mig, hvorefter de går tilbage til deres leg. Det er skønt med 
en sådan tillid og tryghed de viser  
Og jeg er heldigvis heller ikke ”overset” af drengene. Når jeg er på gulvet, kommer de 
også ofte over bare lige for at sige hej. Og det er jo en god ting   
Skulle i have spørgsmål til ovenstående skriv, ved i hvor i kan finde mig! 
 
Nu ser vi bare frem til at begynde Juleværkstederne og mærke julestemningen brede sig i 
huset    
 
Mange julehilsner 
 
 Desire 
 

 



 

Nyt fra 3. klasse 

3. Klasse er en klasse der i det store hele hviler i sig selv, og bruger hele 

SFOen, fra krea-rummet hvor der bliver tegnet, og kreeret på livet løs 

imens pigerne kan få ordnet hår, til 3. Klassesrummet og bordfodbold 

turnering. 

 

3.Klassesrummet 

Både drenge og piger sidder og hygger sig i 3.klasses rummet, og bruger 

en del tid der nede hvor der bliver talt om alt imellem himmel og jord. 

Ved morgen SFO må klassen bruge rummet fra kl 8 og bruger det i stor 

stil til lige at spille lidt på telefonen inden de skal op i klassen. 

Om eftermiddagen er der hygge stemning i rummet med deres telefoner, 

og minimalt med konflikter, selvom nogle bruger frirummet lidt som et 

sted hvor man kan tale grimt til hinanden, det bliver selvfølgeligt taget 

seriøst og noget der bliver taget op på børnemøde. 

Lille reminder, iPads er kun tilladt i 3.Klasses rummet om fredagen. 

 

Slåsleg 

Drengene i klassen har været meget vilde i deres slås lege og det har 

taget overhånd med slag og spark som en del af legen. Derfor er der 

voksenstyret slås leg ca. 1 gang om ugen i SFO hvor de kan få lov at bruge 

deres styrke og energi på en måde hvor de ikke kommer til skade. 

 

 

 



BORDFODBOLD-TURNERING. 

 

Vi har netop overstået den årlige turnering i bordfodbold. Det er blevet 

en efterårstradition. Vi prøver at ramme et niveau, hvor der er spænding 

og nerve, men først og fremmest en god stemning.  

Der var en drenge- og pigeturnering på tværs af klasser. Vi indprentede 

dem fra 0.klasse, at de var med for at lære og nok måtte indkassere 

nogle stryg. Næste år er de blevet meget bedre og kan vinde en kamp 

eller to. De tog det pænt og glædede sig, når de kunne score et mål på de 

”store”. Der blev kæmpet indædt i to uger, og vi lagde op til den store 

finaledag med præmier til alle og medaljer til de tre bedste hold for 

hvert køn.  

Ikke overraskende dominerede dem fra 3.klasse, men der var en 

overraskende vinder hos pigerne  

Guld gik til :   Vilmar/Noah  og  Elizabeth/Frida 

Sølv gik til:      Jonas/Vincent  og  Ella/Sofia S 

Bronze gik til:   Nor/Olaf  og  Sofia W/Emma 

Tak til alle for et par sjove og spændende uger. 

 

Fodboldhilsner Philip 

 

 

 


