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Skals Skolefritidsordning/SFO
Gl. Skolevej 1, 8832 Skals
Skoleinspektør:

Marlene Holst Andersen

Afdelingsleder:

Kristian Schmidt

Telefonnumre:

Kristian Schmidt

87872510 mobil 29161986

Skals Skole

87872500

Maj-Britt Bjerregaard 29161990
Solstrålen

29161987

SFO-klubben

29161988

Der kan sendes SMS’er, som altid besvares. (helst inden kl. 14.00.
Forældrene opfordres til at ringe ml. kl. 6.00-8.30 eller kl. 14.30-15.00
på 29161987.
E-mail adr.:

krs@viborg.dk

Hjemmeside:

www.skalsskole.dk

Åbningstid SFO

Kl. 6.15-8.15 og fra skoleslut til kl 17.00
Fredage til kl 16.00

Personalet:

Afdelingsleder Kristian Schmidt
Pæd/koordinator Maj-Britt Rosenskjold Bjerregaard
Pædagog Christina Nielsen-Grøn
Pædagog Anne Christine Huusfelt
Pædagogmedhjælper Bente Møller
Pædagogmedhjælper Birgit Jespersen
Pædagogmedhjælper Aase Dalsgaard

Personalet
I
Skals SFO

Kristian

Maj-Britt

Christina

Anne

Bente

Birgit

Aase

Chris
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Basisoplysninger Skals SFO, Skals Skole.
Alder: ca. 6-10 år. Klassetrin: 0. kl. – 3. årgang.
Normering: Ca. 106 indskrevne børn.
Pædagoger: 5,3 heltidsstillinger.

Vi forsøger at have en personalepolitik, der skaber lyst og livsglæde i
pædagogerne, således at de får overskud og energi til jeres børn!
Medarbejderne skal fokusere på barnets egne ressourcer og samtidig
være med til at danne grobund for, at der kan finde en videreudvikling
sted af hele organisationen.

Pædagogisk målsætning i Skals SFO/Klub:
Den pædagogiske målsætning er overordnet at leve op til Viborg
Kommunes politik på området ( Sammenhængsmodellen). Den er
løbende til evaluering, så vi hele tiden forsøger at gøre tingene bedre
og bedre.
Nogle mål er som følgende:
- at vi altid er opmærksomme på det enkelte barns grundlæggende
basale behov. Herunder barnets udvikling på området identitet
og socialisering.
- at hvert enkelt barn gives muligheder for at kunne udvikle sig
individuelt og styrke sit selvværd, altså at barnet får lært at tro på
sig selv.
- at lære barnet på en hensigtsmæssig måde at blive en del af
sunde og anerkendende fællesskaber.
- at barnet får mulighed for at bevare og udvikle sin kreativitet og
livsglæde og evner til forandringsvillighed.
- at vi gennem ovenstående mål sikrer, at det enkelte barn får
optimale udviklingsstimuli, således at de evner at mestre det
gode liv.
- at hvis vi ser tegn på mistrivsel hos vore børn, straks sætter en
indsats ind for at afhjælpe problemet.
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Metode/sådan gør vi
- at vi voksne, så godt det lader sig gøre hele tiden husker at holde
fokus på vore primære mål. Vi voksne er altid rollemodeller for
vore børn.
- at vi hele tiden værner om barnets udvikling i relation til de basale
behov.
- at vort pædagogiske personale er engagerede, fagligt
kompetente, som arbejder målrettet og koordineret (andre
kolleger, lærere og forældre) i forhold til det enkelte barns læring
og trivsel.
- at vi skaber nogle fysiske/psykiske rammer, hvor barnet kan føle
tryghed, nærvær, varme og forudsigelighed, som er fundament til
al positiv udvikling.
- at vi lærer barnet, at sunde og positive fællesskaber kun er det,
hvis også du selv bringer noget positivt med ind i fællesskabet.
- at vi har et positivt, konstruktivt og anerkendende samarbejde
med barnets forældre om den fælles opgave, og hele tiden husker
på, at forældrene er en ressource, der sammen med det
pædagogiske personales faglighed er med til at sikre vores børn
en god udvikling.
- at hvis vi finder mistrivsel hos et barn straks sætter vores
faglighed ind på at løse problemet. TOPI = Tidlig opsporing og
indsats er her et væsentligt ”værktøj”. Men vi skal sætte alle de
kompetencer ind, som vi kender til, for at forsøge at afhjælpe
problemet.
- gode relationer til barnet og forudsigelige dage er med til at give
barnet tryghed.

Månedsplan
Vi holder børnemøder hver måned. Her er månedsplanen altid på
programmet, så vores børn kan være med til at udarbejde en
spændende månedsplan sammen med pædagogerne.

Vores aktiviteter er bygget op om et årshjul, hvor der er mange
forskellige aktiviteter, der styrker det enkelte barn, men også
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fællesskabet. Her er forældre, bedsteforældre, søskende, børnehaver
og andre samarbejdspartnere også tænkt ind i årshjulet.
Det ville være fint, hvis I som forældre også vil komme med forslag til
månedsplanen. Hvis I f.eks. har ideer til virksomhedsbesøg (evt. din
arbejdsplads) eller andre spændende ting, der kan være med til at give
børnene nogle spændende oplevelser og udfordringer.

Avisen
SFO-avisen er en lille skrivelse, der udkommer med passende
mellemrum på Intranettet. I denne avis, som I bør læse, finder I altid en
hel række praktiske oplysninger, der har relation til jeres barn.
I avisen informerer om eks, hvornår vi holder åben/lukket på specielle
dage, når vi tager på tur ud af huset, om at bade o.s.v. Vigtige
informationer står altid på sidste side i avisen.
I denne avis kan I også som forældre komme med indlæg, der har
relation til SFO.
NB! Vi vil gerne have respons på, om I/børnene har noget udbytte af
vores lille avis.

Fagre nye verden.
Og husk så lige at gå ind på Intra og se, hvad der sker. Her ligger der
en masse informationer om den daglige drift af S.F.O/ klub. Vores
hjemmeside overgår til AULA fra uge 42 i året 2019.
På ForældreIntra ligger der også en mængde informationer, som I
dagligt har brug for.
Har I problemer med Skoleporten/ AULA spørg på skolens kontor,
Aula introduceres hen over efteråret.
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Aktiviteter
Vi har alle skolens værksteder til fri disposition, når skolen ikke bruger
dem. Vi har også mulighed for at bade i Skals Svømmehal, det er også
en meget populær aktivitet – her er også en ”svømmeskole”, hvor de
fleste børn lærer at svømme. Vi har træsløjd om vinteren, og når
svømmeskolen stopper om foråret, begynder rulleskøjteskolen.

Svømmeskole
Hvert efterår og forår holder vi svømmeskole i Skals Svømmehal. Alle
børn fra skolefællesskabets der kommer med i svømmeskolen, lærer at
svømme. Det er derfor vigtigt, at I forældre støtter op om
svømmeskolen, Når børnene kan svømme 50 m, får de et
svømmediplom.

Hvorfor svømmeskole?
Danmark er et land med mange tusinde kilometer kyststrækning.
Derfor er den kompetence at kunne svømme meget vigtig for alle i
dette land. Det kan redde liv!
Det giver også børnene større tryghed at vide, de behersker det våde
element. Samtidig udvikler børnene også deres motoriske
kompetencer ved at bevæge sig i vand. Når man er i en aktivitet, der
foregår i andre fysiske rammer, ændres også de sociale relationer
mellem børnene, hvilket kan udvikle nye relationer/kammeratskaber.
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Ture ud af huset
Når vi tager på ture, er det vigtigt, at I forældre støtter op om det.
Primært fordi jeres barn vil få en masse positive oplevelser, men også
at de rent udviklingsmæssigt vinder ved at deltage i forskellige
fællesskaber, hvor de sociale relationer styrkes. På vore ture er der
også store muligheder for at lære at håndtere en foranderlig verden.
Så: Kære forældre! Gør alt for, at jeres barn kommer med på vores
ture i SFO!
Ellers laver vi forskellige aktiviteter igennem året, alt efter årstiden,
f.eks.. Hver måned laver vi en plan, så alle kan følge med i, hvad der
sker henover en måned:
-

Julefest med forældre og søskende.
Forårsfest.
Skøjteskole i Viborg i januar-februar måned.
Rulleskøjteskole o.s.v.

Følg med i Avisen!
I juli tager vi på en heldagsudflugt alle sammen, som afslutning på
SFO-året. 3. klasserne holder også deres egen afslutning.

Ansvarlighed
Vi i Skals SFO mener, der er meget vigtigt, at børnene lærer at tage
ansvar for deres egne valg. Vi vil derfor opfordre jer forældre til at
støtte op om det princip, at når man har tilmeldt sig en aktivitet, så
deltager man.

Børnefødselsdag
Hver årgang holder fødselsdag med passende intervaller for de børn,
der har haft fødselsdag i den forløbne tid.
P.S. Inviterer I en gruppe børn hjem til fødselsdag, vil vi gerne vide det
nogle dage før, så vi bedre kan planlægge aktiviteter og personalets
arbejdstid.
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Forældresamarbejde
Vi har forældremøder 2 gange om året: èn i efteråret og èn i foråret. På
efterårsmødet vælges et forældreråd til SFO.
Formålet er, at vi i fællesskab kan skabe bedst mulige udviklingsvilkår
for vore børn og unge, således vi lykkes med at få det hele barn i fokus.
I vores avis kan I også følge med i, hvad der sker i Forældrerådet. I kan
på opslagstavlen se, hvem der til hvilken tid er valgt i Forældrerådet.
For at kunne give børnene de bedste opvækstvilkår overhovedet er det
utroligt vigtigt, at vi har et tæt og godt samarbejde med jer forældre. Vi
ønsker hele tiden dialog, så det vil være godt lige at lade et ord falde
en gang imellem, når I er her.

Skolebestyrelse
Vi har altid medarbejderrepræsentanter i denne bestyrelse, hvilket gør
at vi hele tiden er opdateret på, hvad der sker på vores
skole/skolefællesskab.

Forældrerådet
For skolefællesskabet fritidsdel er nedsat et Forældreråd bestående af
valgte forældremedlemmer samt en repræsentant fra
Skolebestyrelsen, en fra personalegruppen og Kristian som
afdelingsleder.
Forældrerådet er et samarbejdsorgan for fritidsdelen Skals/Ulbjerg –
et bindeled mellem forældre fritidsdelen samt Skolebestyrelse.
Der afholdes møder ca. hver anden måned eller efter behov. Arbejdet i
forældrerådet er spændende og lærerigt, og du får mulighed for at
give dine meninger/holdninger til kende som forældre
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Skole-hjem samtaler
Pædagogerne deltager i fornødet omfang i skole-hjem samtalerne pga.
den nye skolereform. Det er barnets kontaktlærer, der har disse
samtaler. Pædagogerne er dog hele tiden i dialog med kontaktlærerne
om det enkelte barn. Pædagogerne deltager også i TOPI-projektet
omkring det enkelte barn.
Skulle I som forældre have brug for at snakke med en pædagog om
jeres barn, tager I blot kontakt, så finder vi en tid til jer. Det skal vi altid
kunne klare.

Samarbejde med skolen
SFO’en er hele tiden i tæt dialog med lærerne på skolen om jeres børns
trivsel. Dette samarbejde, synes vi, giver os endnu flere muligheder for
at kunne forstå og hjælpe jeres barn mest muligt. Det er
kontaktlæreren/pædagogen, der har det primære ansvar for jeres
barn. Kontaktpædagoger sidder i det vi kalder årgangsteams sammen
med de andre voksne/lærere, der har relationer til barnet for at
optimere muligheden for en god og positiv udvikling for barnet (trivsel).
Angående forældresamtaler deltager pædagogerne i fornødent
omfang.

Øvrige samarbejdspartner.
Vi gør meget ud af at samarbejde det samfund der ligger
rundt om vores matrikel. Eks har vi en stor samarbejdsflade til
bedsteforældre,
Borgerforeninger,Idrætsklubber,Skytteforeningen, Lions
klub, Plejehjem osv.
Eks har vi nogle faste dag hen over året hvor vi har projekter med
plejehjmmet.

Priklister i SFO
Personalet sikrer sig, at de tilmeldt børn møder frem, og de har pligt til
at henvende sig til forældrene, hvis barnet udebliver. Når barnet
holder fri eller er sygt, skal forældrene give SFO besked – det er meget

vigtigt!
HUSK:

- Når barnet kommer, skal det ”prikkes ind”
- Ligeledes når I går om aftenen, skal det ”prikkes ud”.
Det er vores eneste mulighed for at vide, hvilke børn vi har til enhver
tid. Så husk at sige goddag og farvel til en voksen. Prikliste systemet
har vi fordi vi hele tiden søger at have optimal samarbejde med jer
forældre.
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Indmeldelse, udmeldelse og overflytning
Overflytning fra én ordning til en anden skal ske pr. samme dato.
Ved udmeldelse kan barnet normalt først indmeldes igen 3 måneder
efter.
Barnet kan udmeldes af skolefritidsordningen med 1 måneds varsel til
den 1. i måneden.
Samme regler gælder ved nednormering af pladstype.
Indmeldelse og opnormering af pladstype kan ske fra den
førstkommende mandag eller efter aftale med SFO’en.
Forældrebetalingen vil blive beregnet fra optagelsesdato.
Ind- og udmeldelse kan KUN ske via Børnenettet.
Du kan logge på Børnenettet eller viborg.dk og booke en plads samt
opsige en plads.
Barnet kan kun indskrives i den SFO, der er knyttet til barnets skole.
Børn, der flytter fra én skole til en anden, er garanteret plads i den nye
skoles SFO.

Pladstyper
Skolefritidsordningen kan tilbyde 3 forskellige pladstyper:
-

Morgenplads, fra åbningstidspunktet til undervisningen begynder
Eftermiddagsplads, fra undervisningens slutning til lukketid
Fuldtidsplads
Der tilbydes morgenplads for alle i 4 kl.
Har i et specielt pasningsproblem kontakt os

På skolefridage, hvor fritidsordningen holder åbent, kan en
eftermiddagsplads også benyttes i det tidsrum, hvor barnet normalt
går i skole. Altså fra kl. 8.15.
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Søskenderabat
Hvis forældrene har flere børn i dagpleje, daginstitution og
skolefritidsordning, kan de få søskenderabat. Der betales fuld pris for
den dyreste plads og halv pris for øvrige pladser.

Forældrebetaling
Takster i skolefritidsordninger 2018
-

Morgenplads
Eftermiddagsplads
Fuldtidsplads
Morgenplads til 4. klasses elever

718 kr.
1294 kr.
1617 kr.
1327 kr.

Betaling sker forud pr. giro eller pr. betalingsservice. Inden den 1. i
hver måned udsendes et giroindbetalingskort, hvor det angivne beløb
dækker den følgende måned.
Man betaler til en skolefritidsordning i 11 måneder. Juli måned er
betalingsfri.
Tilmelding til betalingsservice kan ske ved henvendelse til
pengeinstitut eller postkontor. Beløbet vil så automatisk blive overført
til Viborg Kommune.

Friplads
Oplysning om reglerne for at opnå hel eller delvis økonomisk friplads
samt ansøgningsskema kan fås ved henvendelse til Borgerservice,
Prinsens Alle 5, 8800 Viborg, tlf. nr, 87 87 87 70.
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Ferie
Vi har lukket 3 uger i sommerferien: uge 29 – 30 – 31
- samt mellem jul og nytår.

Der vil altid være en SFO/SFO-klub åben i vores kommune i
ferieperioden – Spørg i SFOen om nødpasning
Vi har lukket fredag efter Kr. Himmelfartsdag og Grundlovsdag.
Når det gælder alle andre fridage. Følg med i ”Avisen”, på
ForældreIntra / AULA og på Opslagstavlen. Der vil I finde information
om dette.

Morgenmad/sund mad
Børnene har mulighed for at spise morgenmad fra kl. 6.15 til kl. 8.00.
SFO kan tilbyde havregryn, cornflakes eller havrefras og mælk. Vi
opfordrer til, at morgenbørnene spiser den morgenmad, vi har i SFO!
Spiser man morgenmad – børster man tænder!! Barnet medbringer
selv tandbørste.
Børnenes medbragte madpakke kan opbevares i køleskabet i PII.
Bliver børnene sultne hen på dagen, tilbydes de rugbrød m. smør om
eftermiddagen.

Utilfredshed
Når I er utilfredse med noget i SFO:

- Gå først til personalet. Barnet har en kontaktpædagog.
- Føler i, at I ikke bliver hørt: Gå til lederen.
- Der kan jo også være sager, hvor forældrerådet er en mulighed.
Det er meget vigtigt, at vi har en slags uskrevet kontrakt med jer
forældre, således at I altid kommer til os, hvis der er utilfredshed med
noget, der foregår i SFO’en. Så kan vi også love, at vi vil tage jeres
henvendelse meget seriøs.
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Legetøj (kun om fredagen)
Barnet kan tage forskellige legesager med i SFO. Men det er altid på
eget ansvar, derfor bør det ikke overdrives.
Har barnet rulleskøjter, skateboard eller andet med, der kræver
sikkerhedsudstyr, skal dette altid medbringes. Børnene kan cykle/rulle
på PII’s legeareal hver dag.

Man låner ikke rulleskøjter og udstyr af hinanden i SFO!
OBS!
Elektroniske medier kun på fredage!
Når børnene har lov at bruge de elektroniske medier, må de ikke
optage hinanden – hverken med billeder eller lyd!
Skriver man tekster til hinanden, må disse ikke være negative over for
andre.
De spil, børnene bruger, skal være alderssvarende!
Vi håber på denne måde at undgå, at børnene mobber hinanden
gennem disse medier!

Besøgende
Alle, der har relation til barnet, kan komme på besøg, hvis det aftales
dagen før. Det kan være en ven, mormor eller rig onkel fra Amerika.
Kommende og tidligere SFO-børn er også velkomne.
Alle besøgende færdes på eget ansvar!
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Skiftetøj
Det danske vejr er ”en underlig en”, derfor er det vigtigt, at børnene
altid har tøj på, der passer til årstiden og vejrudsigten. SE DAGENS

VEJRUDSIGT!
HUSK SKIFTETØJ! Vi har ikke skiftetøj, barnet kan låne! Indesko er
fint at have med i vinterhalvåret!

HUSK at skrive i tøjet, på madkassen og i skoletasken!
HUSK at se efter glemt tøj!

Creme på børns hud
Det har gennem længere tid været diskuteret skadeligheden af de
forskellige produkter, man smører på huden. Da det ikke har været
muligt for os at finde nogle produkter, vi kan stå inde for, har vi
besluttet ikke at købe f.eks. solcreme eller andre cremer til børnene.
Så hvis I vil have, at jeres børn f.eks. skal smøres med solcreme, må de
have det på hjemmefra om morgenen eller have det med i skoletasken.

Sygdom
Er barnet for sygt til at gå i skole, er det også for sygt til at gå i SFO.
Har det en smitsom sygdom, må barnet også blive hjemme. Er barnet
frisk, men skal have medicin, kan I give os besked, så skal vi sørge for,
at barnet får sin medicin. Det er dog kun lægeordineret medicin, vi kan
give på jeres opfordring.
Sygdomme I skal være opmærksomme på: Børnesår, lus, bylder,
vorter, fnat, kighoste, mæslinger, skoldkopper, røde hunde,
skarlagensfeber, betændelser, Diarre, smitsom leverbetændelse,
meningikokmeningitis, forkølelse, influenza, lussingesyge.
Vi forsøger i videst muligt omfang at følge embedslægens
retningslinjer.

18

I tvivl, så ring til SFO!
Vi har haft en del lus. HUSK derfor at sætte behandling i gang straks
efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger, hvis jeres barn er blevet
smittet. Bliver barnet ikke behandlet, må det blive hjemme, indtil
behandling er begyndt.
Vi skal have besked øjeblikkeligt, hvis I konstaterer lus hos jeres barn.
Ligesom I vil blive kontaktet øjeblikkeligt, hvis vi finder lus på jeres
barn. Har et barn levende lus, må det ikke komme i skole/SFO!
Er I i tvivl, om barnet kan komme til os – tag en telefon, så snakker vi
om det.

Problemer
Vi har i Viborg Kommune forskellige muligheder for at hjælpe, hvis der
opstår problemer i familien eller med det enkelte barn. Kontakt i så fald
Kristian, Jess-Ole eller Malene.

Åbning
Skulle det ske en morgen, at der ikke er noget personale til at åbne
SFO, kan I aflevere barnet i børnehaven Kærhuset kærvej 11G 8832
Skals tlf 87871480.

Afhentning
Skulle I komme for sent til at hente jeres barn, må I ringe, så vi ved, om
I er på vej. Vi vil ringe til jer på de telefonnumre, vi har på jer. HUSK
derfor at meddele ændringer i tlf.nr. og mail – både på Intra og i SFO!
Hvis et barn bliver hentet af andre, end det er aftalt med forældrene,
skal skolefritidsordningen have besked i forvejen. Som udgangspunkt
er det forældrenes aftale med skolefritidsordningen, der er afgørende
for, hvor længe barnet skal opholde sig i ordningen.
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Forældre aftaler selv med SFO-personalet, hvor længe barnet skal
blive på stedet, om det eventuelt selv må gå hjem på et bestemt
tidspunkt. Personalet har ikke ansvar for barnet på vej til og fra
skolefritidsordningen.
Forældre skal respektere SFO’s åbningstider. Hvis forældre
forsømmer at hente barnet inden lukketid, kan personalet i helt særlige
og graverende tilfælde blive nødt til at kontakte den sociale døgnvagt.

Afhentning af børn skal ske,
inden vi lukker!
Vi opfordrer til at give tid ved afhentning, så barnet kan nå at rydde op
efter sig inden I går hjem. Vi vil også bede om, at I lader
mobiltelefonerne ligge i bilen, når I bringer/henter jeres barn! Vi vil så
gerne have nærvær, når I er her.

Ture ud af huset
På hverdage (undtagen fredage) tager vi nogle gange på småture i
lokalområdet.
Disse ture bliver I ikke varslet om, men det er forholdsvis let at få fat på
børnene. Alligevel er det fint at informere os, hvis barnet bliver hentet
tidligt, f.eks. på grund af lægebesøg eller lignende.

Opslagstavler
I SFO er der en lille opslagstavle på søjlen ved den store indgang, hvor
der kan være informationer, som af den ene eller anden grund ikke er
kommet med i avisen, så vær lige opmærksom på, at der også kan
være nogle praktiske oplysninger. Der er f.eks. månedsplaner med
planlagte aktiviteter.
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Informér os når….
-

-

jeres barn holder fri fra SFO eller er sygt. (ring også til skolen)
eller hvis barnet selv har lov til at gå hjem
eller barnet har fået lov at gå hjem med en ven
eller hvis der er sket noget i barnets hverdag, som I mener, det er
godt, vi får at vide – eks. Dødsfald i familien,
skilsmisser/mistrivsel i hjemmet, skole eller SFO. HUSK. Vi har
tavshedspligt!
I inviterer en stor gruppe børn hjem til fødselsdag, er det vigtigt
for os at vide, om vi får et reduceret antal børn.
der er andre end jer forældre, der henter barnet
børnene skal hjem og lege hos hinanden. Det er en god idé at
aftale det dagen før – så undgår vi en masse problemer
I flytter, - vi må have den nye adresse samt evt. nyt tlf.nr.
I skifter arbejde, - vi vil gerne have tlf.nr. til det nye arbejde med
der samme.

Vi beder om….
Når barnet begynder at gå i SFO, beder vi jer udfylde en
indmeldelsesblanket samt et stamkort, hvor I som forældre skal tage
stilling til bl.a. nogle tilladelser.

I kan forvente….
- at I altid vil få informationer fra os, hvis der opstår en speciel
situation med jeres barn
- altid at få besked, hvis vi føler, at jeres barn har det vanskeligt, er
ked af det, har fået feber o.s.v.
- at hvis der opstår nogle uhensigtsmæssige hændelser i SFO, vil vi
altid informere alle på ForældreIntra.

Rettelser/tilføjelser
Mangler I noget i denne folder? Er der noget, som ikke burde stå i
folderen? Har I en god idé til folderen o.s.v. – kontakt Kristian, så ser vi
på det.

Personalet i Skals SFO/Klub
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Forsikring
Generelt er børn ikke forsikret af Viborg Kommune – kun i meget få,
specielle tilfælde. Vi vil derfor opfordre til, at I tegner en
Ulykkesforsikring på jeres børn.

Børns Erstatningsansvar
Lov om hæftelse for børns erstatningsansvar
VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Den, der har forældremyndighed over et hjemmeboende barn, hæfter umiddelbart over for
skadelidte for skader, som barnet er erstatningsansvarlig for efter den almindelige erstatningsregel,
med indtil 7.500 kr. for hver skadegørende handling eller undladelse.
Stk. 2. Er der fælles forældremyndighed, hæfter de, der har forældremyndigheden, solidarisk for det
i stk. 1 nævnte beløb.

§ 2. Loven træder i kraft den 1. juli 2009 og finder anvendelse på skader, der forvoldes ved
skadegørende handlinger eller undladelser efter lovens ikrafttræden.

§ 3. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft
for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 13. maj 2009
MARGRETHE R.
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Færdsel ved skolen
Der sker i Danmark alt for mange trafikulykker, hvor børn er
indblandet.
Her er vores bud på, hvordan vi kan mindske denne risiko i
skoleområdet:
- Når jeres barn skal begynde i skole og SFO, vil det være godt, at I
forældre har gået ruten igennem flere gange sammen med jeres
barn, inden starten på skoleåret. Det samme gælder, hvis barnet
skal cykle.

- Cykling på skolens område er forbudt i tidsrummet 6.30 – 17.00.

- HUSK: Ingen færdsel over parkeringspladsen. SE NÆSTE SIDE1

- HUSK. Voksne er rollemodeller for børn – også når det gælder
trafik.

- Når børnene har forladt SFO og enten tager bus, cykler eller går
hjem – er det forældrenes ansvar!

- Husk, der er lavet ensretning på Gl. Skolevej, så kør efter pilens
retning (se skitsen på næste side) – eller parker ved
”Krudttønden”, da bliver den trafikale situation mere overskuelig.

(Jo flere, der kører deres barn til skole, jo større bliver
problemet!!)

Al kørsel i skolegården mellem kl. 6.30 og
17.00 er forbudt!
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