
Velkommen til Myretuen/Klubben 

Myretuen er Klostermarksskolens SFO. Vores børn er fordelt på 0. kl. – 3. kl. 
Vi har til huse i Klostermarksskolens indskolingsbygning.  

Klubben er Klostermarksskolens ungdomstilbud for 4.-6. kl., som har til hu-
se i det gule samt det røde hus på hjørnet af Dronning Christines vej og An-
nebergvej, ved siden af indskolingsbygningen. 

  

Det skal være trygt og godt at være barn i Myretuen/Klubben. Vi tror på, at alle børn 
har ressourcer og skal tilbydes udviklingsmuligheder. Som professionelle bestræber 
vi os på at møde børnene med en nærværende og anerkendende tilgang. I Myretu-
en/Klubben lærer børnene noget, som kan være vanskeligt at forklare og ”se” i den 
almindelige hverdag. Man skal nok være hos os gennem en længere periode, og ken-
de rytmen i dagligdagen, for præcis at forstå det. Samtidig er det meget forskelligt, 
hvad børnene fortæller derhjemme. Det er svært for børnene at fortælle, hvad de 
har lært gennem en leg med gode venner. Når I spørger børnene: ”Hvad har du la-
vet i dag?” kan svaret ofte være: ”Jeg har ”bare” leget” eller svaret kan være ”Jeg 
har ikke lavet noget”.  Det er vigtigt, at vi kan skabe plads til oplevelser og udfor-
dringer, som børnene også kan lære af og udvikle sig igennem. I forhold til børnenes 
alder, er legen stadig et meget vigtigt redskab. Meget forskning viser, at børn i dag 
leger mindre og mindre, med fare for, at de alt for hurtigt bevæger sig over i et 
”voksenrum”, hvor de hverken mentalt eller følelsesmæssigt er klar til at være. 

 

Noget af det vi i vores hverdag vægter er:  

 • At børnene skal lære rummelighed overfor andre mennesker. 

 • At børnene skal lære at løse konflikter på en hensigtsmæssig måde. 

 • At børn skal lære at tage ansvar for sig selv og hensyn til andre. 

 • At børn skal opleve positive voksne og samtidig møde nærvær og glæde. 

 • At børn skal have tid, plads og ”rum” til selvvalgte lege. 

  

Det skal ligeledes være rart for jer voksne at komme i Myretuen/klubben. Vi vil ger-
ne, at I oplever tryghed og (ligeværd) ligesom I skal have tryghed ved at komme til 
os ved behov for vejledning i problematikker eller en snak om ting der fylder i jeres 
hverdag. 

 

Det er også vigtigt for os, at I kan komme i huset og drikke en kop kaffe mens I af-

henter jeres barn. Vi vægter et godt psykisk arbejdsmiljø, som også giver glade 

børn!  

 
Kontaktpædagogordning: 

I Myretuen vægter vi, at der er to pædagoger tilknyttet hver årgang, der følger bør-
nene fra 1. kl. – 3. kl. Kontaktpædagogerne deltager i moduler i skoletiden. Gennem 
vores deltagelse i undervisningen, får vi et indblik i barnets faglighed og får derfor 
muligheden for at støtte op om dets hele hverdag. Vi deltager desuden i teammøder 
og konferencer med klassens lærere for at skabe en helhed omkring børnenes hver-
dag i skolen/Myretuen.  



Myretuens forventninger til forældre: 
I Myretuen er der forskellige børn og forskellige voksne, og der skal være ”rum” for 

os alle. Gennem planlægning og gennemførelse af aktiviteter, hvori børnene har 

medbestemmelse, vil vi styrke børnenes medindflydelse, som giver en oplevelse af 

fællesskab i hverdagen. Derfor er det vigtigt at I: 

 

 Holder jer informeret om hvad der sker i Myretuen via Tabulex, infotavle i foye-

ren og månedsbreve ophængt i Myretuen. 

 Læser nyeste månedsbrev og månedsplan, som lægges på Tabulex hver måned. 

 Gennemgår månedsplanen sammen med jeres barn og forbereder barnet på 

eventuelle aktiviteter i Myretuen. 

 Husker at udføre ændringer af telefonnumre, faste aftaler, klavertider og lignen-

de på jeres barns stamkort i Tabulex. 

 Er opmærksomme på, at aldersgrænsen for flere af de sociale medier, såsom 

Facebook, Instagram og TikTok er over 10 år. Vi ved dog, at flere børn har en 

konto på disse. Vi beder jer derfor om at hjælpe og vejlede jeres børn på inter-

nettet, både generelt, men især i brugen af de sociale medier. 

 Husker at hjælpe jeres barn med, at få ryddet ordentligt op efter sig inden I går 

hjem. 

 

Find eventuelt råd og vejledning på Det Danske Filminstitut på dette LINK 

Eller hos Børns Vilkår på dette LINK 

 

Det er VIGTIGT, at I sørger for basale ting såsom skiftetøj, regntøj og indesko i bar-

nets garderobe hele året rundt. En drikkedunk i garderoben er også en god ide.  

  

Mobiltelefoner må i Myretuen KUN medbringes i 3. kl. Her fastsætter pædagogerne 

på årgangen regler for, hvorledes telefonerne må benyttes. Hjælp jeres børn til at få 

gode mobilvaner. Snak med dem om hvordan man kommunikerer på en ordentlig 

måde via sms, elevintra og andre elektroniske platforme. 

 

OBS i forbindelse med afhentningssituationer i Myretuen: 

 Vi gør opmærksom på at vi KUN sender jeres barn ud at stå klar på Dronning 

Christines vej (foran hovedbygningen). 

 Ligeledes må vi IKKE sende børn ud at stå klar klokken 16.30 når Myretuen er 
lukket. Vi vil i sådanne tilfælde være lovmæssigt forpligtede til at vente sammen 
med jeres barn indtil det er afhentet og minder i den forbindelse om at afhent-
ning efter kl. 16.30 vil blive betragtet som “for sen afhentning” og resulterer i 
efterfølgende timebetaling på 150kr. pr påbegyndte halve time (for forældre til 
det for sent afhentede barn). 

http://www.dfi.dk/Boern_og_unge/Medieraadet-for-Boern-og-Unge/Videncenter/Guider-og-materialer/Sociale-medier.aspx
https://bornsvilkar.dk/radgivning/undervisning/born-og-unges-digitale-liv


Morgenåbning i Myretuen:  

 • Myretuen har morgenåbent hver dag fra kl. 6.30-8.00 for bh. kl.- 5. kl. 

 • Man kan spise medbragt morgenmad indtil kl. 7.30. 

 • Børnene bliver sendt i deres klasser kl. 7.50. 

 • Vi prioriterer, at det er en stille morgen med stille aktiviteter. 

 • Sygemeldinger kan indskrives via Tabulex, men HUSK samtidig at give barnets 
lærere besked via barnets kontaktbog. 

  

Skulle morgenåbneren ikke møde op: 

Kontaktes Kim (skolens pedel) på telefon: 96 31 18 14 eller i kælderen i 
skolens hovedbygning. 

Hvis nogle forældre afleverer deres barn uden for skolen eller deres barn 
selv går i skole er det VIGTIGT, at de får snakket med barnet om, hvad de 
gør i tilfælde af at morgenåbneren ikke er der kl. 6.30. Skolens pedel Kim 
kan, som skrevet findes i hovedbygningens kælder, DER HVOR BØRNENE 
HENTER SKOLEMÆLK OG SKOLEMAD! 

 

Ferieordninger i Myretuen: 
I visse perioder, hvor skolen er lukket har Myretuen stadig åbent og ferieordnings-
pasning. Det er blandt andet Efterårsferie (uge 42), Vinterferie (uge 8), Påskeferie 
og nogle uger i sommerferien. I disse ferieordninger er der visse ting der gør sig 
gældende: 

 • Myretuen er åben 6:30 - 16:30. 

 • Tilmelding til disse perioder vil blive åbnet på Tabulex minimum 4 uger før sid-
ste frist for tilmelding. 

 • Børn skal afleveres i Myretuen senest 9:30 af hensyn til planlagte aktiviteter 
og eventuelle ture ud af huset. Eller efter specialaftale med personalet den på-
gældende dag. 

 • Man kan til enhver tid afmelde sig på Tabulex, hvis man ikke kan komme alli-
gevel, men vi anser det som god skik lige at ringe til Myretuen og fortælle det 
til personalet. 

 

Myretuens frugtordning 

Myretuen har en daglig frugtordning. Vi får leveret frisk økologisk dyrket frugt og 
grønt to gange om ugen. Samtidig er der 2 slags knækbrød til og om fredagen også 
en økologisk kiks. Som noget nyt serverer vi for tiden en frugtstang om onsdagen. 
Samtidig får vi hver mandag en bolle i stedet for knækbrød. Den første mandag i 
måneden er det en chokoladebolle og de andre mandage skifter det mellem kerne-
bolle, gulerodsbolle og lignende. 

Frugt boden er åben hver dag mellem kl. 13.30 og 15.30, hvor frugten stilles frem i 
vores pultrum. 

De børn, der skal på tur ud af huset, får enten frugt med sig, eller også står det klar 
til dem når de kommer tilbage fra tur.     

 

  

 

  



 Indesko: 

 Indenfor i indskolingshuset bærer børnene som minimum strømper, men aller-

helst indesko. Vi har valgt at sige, at vi IKKE går med bare fødder indendørs, da 

vi ind imellem oplever, at der ligger ubehagelige ting for fødderne på gulvet, så-

som lærertyggegummi, spildte væsker, små plastikskår eller lignende. 

  

 

 Udesko: 

 På legepladsen skal børnene altid bære sko. Der kan fra tid til anden ligge ting i 

vores faldunderlag, som ikke er hensigtsmæssigt at træde på uden sko. Og vi 

har samtidig valgt at sige, at det er lige meget om man går ud for at lege eller 

man bare lige skal løbe de 40 meter op til gymnastiksalen, går man udendørs er 

det sko på. 

 

  

 Garderoben: 

 Vi har valgt at lægge vægt på, at garderoben er et transitsted, hvor man kom-

mer når man skal skifte fra indesko til udesko, skifte en våd trøje, hente en tår 

vand eller lignende. Det er IKKE et sted man ”hænger ud” eller løber rundt og 

leger. HUSK også jævnligt at tjekke op på jeres barns garderobe; er der skifte-

tøj, og kan barnet passe det og er der rydeligt og ”pænt”. 

 

  

 Krus/drikkedunk: 
 Vi har valgt at give hvert barn i indskolingen et krus, som hænger i barnets gar-

derobe. Vi har ligeledes valgt, at dette krus IKKE må forlade garderoben, men 

kun bruges til at drikke af nede i garderoben. Hvis I oplever, at jeres barn har 

behov for at have noget vand med sig rundt i Myretuen eller på legepladsen, så 

send gerne en drikkedunk med. 

 

  

 Medbragt legetøj:  
 Fra tid til anden bliver vi ramt af diverse modefænomener i Myretuen, såsom 

fod boldkort, Beyblades og Fidget Spinners. Nogle børn er bedre end andre til 

at passe på deres ting og vi er derfor nødt til at understrege, at alt medbragt 

legetøj er PÅ EGET ANSVAR. 
  

 

Praktisk information og regler i Myretuen: 



Myretuen er en funktionsopdelt SFO: 
 

Vi har blandt andet: 

 • Pult - med plads til brætspil og ”plus plus’er”. 

 • Legerum. 

 • Tegneværksted. 

 • Kreativt værksted. 

 • Legeplads. 

 • Gymnastiksal. 

 • Klasselokaler som vi bl.a. benytter til lego, træklodser, tegnerier og PS3. 

 • Klasselokaler som børnene kan booke sig på til leg og hygge. 

 • 3-klasses rum kun for 3. årgang. 

 

 
Pultfunktionen i Myretuen: 

  

Pulten er Myretuens centralnervesystem og omdrejningspunkt for al aktivitet i huset. 

Hver dag når børnene kommer fra skole tjekker de sig ind på Myretuens Tabulex-
skærme (hvis de ikke allerede har gjort det fra morgenstunden). Børnene har ansva-
ret for at tjekke ind og ud på disse, samt markere hvor de er i løbet af dagen. 

Vi vægter stadig, at børnene siger farvel ved håndtryk inden de går hjem. 

Samtidig er det her vi opbevarer vores brætspil og ”plus plus’er”, så Pulten er et sted 
hvor der kan være hektisk aktivitet, det kan derfor ikke forventes at alle telefoniske 
henvendelser kan imødekommes, men giv derimod besked via  Tabulex. Husk også 
at give besked til pulten ved spontane legeaftaler. 

  

    Pulten varetager følgende opgaver: 

 • De lukker Myretuen kl. 16.30. 

 • Besvarer telefonopkald. 

 • Sender børn til de aktiviteter I har oprettet på Tabulex (I skal HUSKE selv at 
aflyse ved fravær. Både på Tabulex ved undervisers fravær og til underviser 
ved jeres barns fravær). 

 • Overblik over de forskellige aftaler og aktiviteter i huset. 

 Er behjælpelige i afhentningssituationer. 



Følgende funktioner er tilgængelige for 
børnene dagligt: 
 

Legerummet 

I Myretuens legerum, som er under løbende udvikling, er der forskellige muligheder 
for leg. Vi har lige nu valgt at opdele rummet i flere ”små rum”, hvor der er mulig-
hed for at lege med playmobil, købmand/restaurant med service og ”madvarer” og 
dukkekrog med masser af dukker og dukketing. 

 

Legorummet 
Al vores lego er flyttet ind i 2.a. som dagligt fungerer som lego-byggerum. Vi forsø-
ger med jævne mellemrum at grovsortere i lego’et og få skilt det hele ad, så børne-
ne har ”nyt” lego at bygge med. Derudover har vi anskaffet en hel masse træklodser 
i forskellige størrelser og farver, som også er tilgængelige i 2.a. 

  

PS4/tegnerum  
2.b. bliver brugt til bl.a. tegnerum hvor børnene har rådighed over blyanter, farver, 
papir osv. De har desuden her mulighed for at spille spil på PS4. 

 

Klasselokaler 

Børnene har hver dag efter endt skoledag, mulighed for at låne et klasselokale til 
leg, dans, hygge eller hvad de lige har lyst til deroppe. Det gør man hos de voksne 
der har Pulten. 

 

3. klasses rum 
Vi har i Myretuen valgt, at 3. klasse skal have deres eget rum. Rummet er et fælles-
rum for alle på 3. årgang. Børnene er selv med til at fastsætte reglerne for rummet, 
og de har derefter alle et fælles ansvar for at overholde disse. De har selv ansvaret 
for oprydningen af rummet sammen med de tilknyttede kontaktpædagoger. Den ak-
tuelle 3. årgang står også selv for at sætte sit præg på rummet via udsmykning og 
lignende. 

 

Værkstedet 

I Kælderen i indskolingshuset har vi desuden 2 værksteder til rådighed. Et syværk-
sted/smykkeværksted samt et kreativt værksted med mulighed for at male, klistre, 
tegne, klippe, skære, bygge, forme, lege med perleplader, og derudover generelt ud-
folde sig kreativt og kreere mange spændende produkter. Det kreative værksted er 
åbent hver dag. 



Legepladsen  
Myretuens/Klubbens udeareal er et stort område bestående af den store og den lille 
skolegård. I den lille skolegård er der legeplads, en mindre boldbane samt bålplads. 
I forbindelse med den lille skolegård forefindes der også en stor sandkasse, samt 
forskellige gynger. I den store skolegård er der en kunststofbane, basketballnet, to 
bordtennisborde samt en volley bane. I forlængelse af den store gård er der 
”tankegangen”, som er en lille smøge bag skolens musiklokale. Her kan man som of-
test finde lidt fred og ro til mindre lege. 

 

Gymnastiksalen 

Efter endt skoletid, har vi i Myretuen/Klubben skolens gymnastiksale til rådighed. 
Myretuen har den ene sal og klubben har den anden. Der tilrettelægges aktiviteter 
og lege, som er målrettet til de enkelte målgrupper. 

Om fredagen har klubben begge sale og vi forsøger at tilrettelægge aktiviteter uden-
dørs til Myretuens børn. 

 

Tegneværkstedet/lektiecafe 

Vores tegneværksted i kælderen er pt. indrettet med lysborde, som børnene kan sid-
de ved og lave tegninger efter. Der er også masser af papir, skabeloner, farveblyan-
ter og tusser til fri afbenyttelse. Desuden er der altid mulighed for at sidde og læse i 
bøger eller blade.  

 

Desuden fungerer vores tegneværksted som lokale for skolens lektiecafe, som i sko-
leåret 2018/2019 ligger om onsdagen i tidsrummet 13:30 - 14:30 og er for 1. - 4. 
årgang. For dem, som ønsker at sidde og lave lektier udenfor caféens åbningstid, vil 
der være mulighed for at tjekke lektier på en Ipad placeret hos pultvagten. 

 

 

Vi har årligt følgende traditioner i Myretuen:  

 Halloween. 

 Lucia. 

 Åbent hus arrangement. 

 3. årgangs fastelavnsfest. 

 Ture til Haraldslund svømmehal. 

 Fællesture for hele Myretuen fem gange årligt. 

 Julefilm. 

 Årligt arrangement afholdt af 3. årgang. 

 Fælles udedag på legepladsen for hele Myretuen hver måned. 

 

 



 

 
Klostermarksskolen tilbyder desuden 
følgende to grupper til hjælp for børn i 
udfordrende situationer: 
  

 

“Gruppen for børn, hvis forældre er skilt”: 
Gruppen mødes ca. en gang om måneden i tidsrummet 13:30 - 14:30. 
Her har børnene et fælles forum, hvor de kan bringe emner op i et trygt 
miljø. Der bliver også fra vores side taget emner op som børnene kan 
tale om. Vi har selvfølgelig tavshedspligt overfor hinanden i gruppen. 

Fra skoleåret 2017/2018 vil gruppen være delt i to mindre grupper: 

0.-2. årgang og 3.-5. årgang, som begge ledes af Helle Vejen. 
 

“Sorggruppe”: 

På Klostermarksskolen er der et tilbud om en sorggruppe, i det tilfælde 
at der er børn der har en alvorlig syg forælder, eller har mistet en foræl-
der. Her har de mulighed for at være sammen med elever i samme situ-
ation. 

 

Gennem begge tilbud kan vi forebygge og støtte op om børn der oplever 
sorg, ved enten sygdom i familien eller skilsmisse. Det er derfor vigtigt 
at I kommer til os, hvis I oplever ovenstående i jeres familie. 

 

For mere info, kontakt trivselskoordinator Helle Vejen. 


