
 
 

 
 

 
 

Velkommen i SFO Galaxen. 

Vi glæder os til at lære dig og din 

familie at kende. 
 
 

 
 
 

 



Hvem er vi? 
 

SFO Galaxen hører under Nivå Skole, med skoleleder Thomas Holberg Wied som 
øverste ansvarlig leder. Udover skolebestyrelsen på Nivå Skole har vi også et SFO råd, 
hvor forældrerepræsentanter fra Galaxen, Smilehullet og Klub Basen tager sig af det 

nære i hverdagen. 
I Galaxens kontaktforældreråd sidder repræsentanter fra alle vores årgange. 

 
Galaxen er normeret til ca. 190 børn 
 

Personalet består af daglig leder Susanne, samt 13 medarbejdere. 
Fra tid til anden har vi pædagogstuderende, ressourcepædagoger og unge/ældre i 

jobtræning tilknyttet vores hus. 
 
Galaxen har et meget tæt samarbejde med Nivå Skole og har fem pædagoger i 

kombinationsstillinger. 
Med mindre andet er aftalt, vil dit barn automatisk blive udmeldt pr 30/4 det år hvor 

han/hun skal starte i 4. klasse.. 
 

 

Alt det praktiske 
 

SFO Galaxen har åbent på alle skoledage. 
Vores adresse er Mergeltoften 1, 2990 Nivå 
 

Man-tir-ons og torsdag   14,00 -17,15 
Fredag    14,00 -17 

Skoleferier og fridage        6.50 -17,15 
Fredag       6.50 -17 

 
Lukkedage: Vores tvungne lukkedage ændrer sig fra år til år. Se datoer på vores 
hjemmeside. www.nivaaskole.dk 

 
 

Galaxens telefonnumre: 
Kontoret   72565353 
Østhuset   41717935 

Vesthuset   40709968 
 

Det er vigtigt, at I giver os besked hvis jeres barn holder fri, er syg eller andet. Det 
sker via vores digitale platform AULA 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.nivaaskole.dk/


HER ER VORES PERSONALEGRUPPE 
 

Daglig leder Susanne Bryld  
 
Østhuset:  Sarah, Stine, Monique, Serpil, Kim, Helena og Peter  

 
Vesthuset: Carina, Lisbeth, Morten, Mads, Kristoffer og Ina 

 
Vores buschauffør Jørgen er også tilknyttet Galaxen når han ikke kører bussen. 
 

  

 
 

Pædagogikken 
Vores pædagogik er blandt andet kendetegnet ved at have fokus på: 

 Børnenes venskaber 
 Medbestemmelse 
 Udvikling af sociale kompetencer 

 Selvværd og følelsesmæssig udvikling 
 Leg og kropslig udfoldelse 

 Deltagelse i forpligtende fællesskaber 
 

 
Galaxens målsætning 

 

 At hvert enkelt barn føler sig værdsat og godt tilpas og lærer at begå sig i 
forskellige sociale relationer. 

 At hvert enkelt barn oplever, at der er tid og mulighed for at danne kammerat- 
og venskabsrelationer på kryds og tværs og at der er tid til at lege. 

 At hvert enkelt barn tør kaste sig ud i nye udfordringer, alene eller med hjælp 

fra kammerater og voksne. 
 At hvert enkelt barn finder glæde i at være sammen i et fællesskab. Fx ved 

større arrangementer og i de daglige tilbud og aktiviteter. 
 At hvert enkelt barn oplever omsorg og interesse fra de voksne der er i Galaxen 
 At hvert barn der forlader os ved udgangen af tredje klasse er fyldt med 

selvtillid og tryghed, så det kan klare en hverdag uden så faste rammer. Fx ved 
at gå i klub. 
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SAMARBEJDET MED JER FORÆLDRE 
 

Vi prioriterer samarbejdet med jer forældre meget højt. Vi forsøger at være åbne 
og opmærksomme på de behov I som forældre har og på de sociale og kulturelle 
forskelligheder der er. 

 
Det er vigtigt for os, at nye børn og forældre mødes på en måde, så de føler sig 

trygge og velkomne i vores hus. 
Nye forældre tilbydes en samtale om deres barns trivsel i sept.-okt., det år de er 
startet. Samtalen sker i samarbejde med 0.klassesteamet, hvor der også er 

pædagoger fra Galaxen. Man er dog altid velkommen til en snak, hvis man har 
behov, ligesom vi tilbyder en snak hvis vi føler et behov. 

På denne måde skulle vi gerne kunne tage evt. problemer i opløbet. 
 
 

 
 

DEM SAMARBEJDER VI OGSÅ MED 
 
I vores dagligdag samarbejder vi med mange forskellige instanser, der også varetager 

vores fælles børns behov. Fx PPR (pædagogisk, psykologisk rådgivning) 
sundhedsplejersken, skolepsykologen, den pædagogiske konsulent og forskellige 

sagsbehandlere. 
I vil som forældre altid blive underrettet, hvis vi taler med en af ovennævnte om jeres 
barn. 

 
Vi har også et godt samarbejde med i Børnehusene Nivå, samt med de selvejende 

børnehaver. 
Ved overførsel fra børnehave til SFO og skole har vi overleveringssamtaler, hvor vi 

sammen med skolen og børnehaven tager en snak med Jer forældre om Jeres barn, 
så vi kan modtage ham/hende på den bedst mulige måde. 
 

 
 
 

 
VORES DAGLIGDAG 
 

Hver dag inden børnene kommer fra skole samles de voksne. Her gives indkomne 
beskeder videre og dagens aktiviteter aftales. Hvilke voksne er på hvilke stuer? 

hvem har ansvar for legepladsen,? hvem har telefonen?, hvem har alrummet?, er der 
en fødselsdag der skal tages hensyn til? og mange andre ting. 
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Klokken 14 når børnene kommer fra skole er der café i begge huse i køkkenet. Der 
serveres et lille let måltid, der kan være alt fra hjemmebagt brød til pasta med grønt. 

Derefter er der tilbud på alle vores stuer, hvor børnene har mulighed for at deltage i 
de udbudte aktiviteter. Fx syværksted, lerværksted, PC værksted, fodboldturnering, 
dans i kælderen og meget mere. Vi har øget fokus på forpligtende fællesskaber, hvor 

børnene bliver fastholdt i deres valg af aktiviteter og i at færdiggøre det man er 
startet op med.  

Vi har to gode legepladser, hvor der altid er voksne ude, der løser de små konflikter 
der kan være og som sætter aktiviteter i gang udendørs. Fx boldspil, bål, cykle mm. 

 
 

 
 
 

VI SIGER GODDAG OG FARVEL 

 
Når børnene kommer fra skole, er det vigtigt, at de kommer ind og siger goddag og 

bliver tjekket på  AULA Måske skal de lige fortælle hvad der er sket i skolen, måske 
skal de lege med en bestemt eller noget helt andet. Det er rart med en god velkomst. 
Når børnene skal hjem, skal de sige farvel til en voksen på stuen og selv tjekke sig 

ud. Det er vigtigt at I forældre lærer jeres barn at man ikke bare går hjem, 
eller med andre hjem, fordi han/hun har lyst til det. En del af at være i SFO er, 

at man lærer at have styr på hvem der henter, om man selv skal gå (efter aftale). 
Det er dit barns opgave at hjælpe til og rydde op efter sig selv når han/hun skal hjem 
– også selv om man bliver hentet og har travlt. 

 
I forældre vil måske opleve, at det kan være svært lige at finde jeres barn når I 

kommer for at hente. Spørg gerne om hjælp. Som regel er der en der ved hvor på 
matriklen dit barn er.  

Vi sender ikke børn ud på parkeringspladsen for at I kan samle dem op. Vi 
synes det er vigtigt, at I forældre også kommer i Galaxen også selv om det tager lidt 
tid at hente.  

 
 

 
 

 



 
DIT BARNS TRIVSEL 

 
Vi beder jer forældre om at fortælle os, hvis der sker forandringer i Jeres barns 
dagligdag. Det kan være alt fra skilsmisse, sygdom, drillerier/mobning eller andre 

påvirkninger.  
Vi kan så ved fælles hjælp, støtte og hjælpe barnet når det er trist til mode. 

 
 

 

 

 

           
 

 
TRADITIONER ER VIGTIGE 

 
Vi holder meget af traditioner i Galaxen og mener det er vigtigt for både børn og 
voksne at være en del af den kulturarv, der gerne skal viderebringes fra generation til 

generation. Det er rart at vide, at der er noget, der er trygt, genkendeligt og 
forudsigeligt og noget at glæde sig til. Traditioner er også med til at give sammenhold 

og en fællesskabsfølelse som vi mener, er meget vigtig. 
 
I Galaxen har vi disse traditioner: 

 
FASTELAVN: Vi holder fastelavnsfest samme dag som skolen. Typisk slår vi katten af 

tønden, hygger med fastelavnsboller og nyder at ”være en anden i forklædning” 
 
PÅSKEN: Der bliver naturligvis klippet og klistret og trillet æg i lange baner.  

 
SOMMERFEST: Vi holder vores årlige sommerfest en fredag kl 18-21 i juni måned. 

Der er som regel boder, fælles grill og underholdning. 
 
HALLOWEEN: 

Vi holder hvert år en stor Halloweenfest for alle børn. Så tæt på 31.okt som muligt. 
Her er der spøgelseshus, ansigtsmaling, følekasser med noget ”ulækkert”, sjove 

konkurrencer og meget andet. Her er I forældre også altid velkomne. 
 

JULEMARKED: Naturligvis juler vi på Galaxen. Vi pynter smukt op, har juletræer og  
der bliver klippet og klistret, bagt, åbnet julekalender, lavet gaver osv.  
Vores julefest med børn og forældre er altid den sidste lørdag i november, hvor 

Galaxen lægger område til vores årlige Julemarked. Her deltager mange institutioner 
med en eller flere boder. Her er der mulighed for at købe gløgg og æbleskiver, fine 

gaver, bagværk, se det smukke luciaoptog, og bare hygge sig med hinanden. 
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FØDSELSDAGE: Det er meget vigtigt at blive fejret når man har fødselsdag. Det er 

Galaxen der byder på noget til alle børn. Den sidste fredag i måneden samler vi alle 
børn og synger for månedens fødselarer og spiser fødselsdagskage. 
 

STORGRUPPE: Når man går i 3. klasse kan man deltage i storgruppen. Ca. en gang 
om måneden mødes vi på Galaxen kl 17-20, hvor vi laver mad sammen og hygger os 

med forskellige ting. Vi har bl.a. lavet fangerne på fortet, danseopvisning, forskellige 
konkurrencer og taget på gode ture. Til jul er der julemiddag og bankospil og vi 

slutter året af med fælles fest for alle 3.klasser i Nivå i samarbejde med SFO 
Smilehullet og Basens Klub  
 

 

 
 
STOREVEN-LILLEVEN 

Når Jeres barn starter på Galaxen får de en storeven. Det er vores kommende 
3.klasser der får ”ansvaret” for en eller flere af vores nye børn. Ansvaret går ud på at 
vise de nye børn til rette. Vise hvor de forskellige ting er, hjælpe med fx snørebånd, 

lave lege, spille og andet man som ny kan have brug for. 
At have en store-lilleven betyder også at der opstår en naturlig og gensidig accept af 

hinanden på tværs af alder. 

 
 

FERIER 
I skoleferier er vi ofte slået sammen med Smilehullet og er enten i Galaxen eller i 

Smilehullet. Det får I naturligvis besked på i god tid. I bedes I den forbindelse huske 
at melde på AULA hvornår dit/Jeres barn holder ferie mm. 

 
MORGENPASNING 

Har I behov for morgenpasning på skoledage foregår det i Smilehullet. 

Her åbnes kl 6.50 og kl 7.55 sendes børnene i skole. Der er altid to medarbejdere i 
morgenpasningen, én fra Smilehullet og én fra Galaxen., 

 
 



   
 

KOLONI 
Hvert år tilbyder vi kolonitur til vores børn. Vi er afsted fra mandag til fredag. Der er 
plads til ca. 90 børn på kolonien. Der udbydes et vist antal pladser til hver årgang. 

Skal dit barn ikke deltage i koloni holder vi naturligvis også åbent herhjemme. Vi 
melder ud i det tidlige forår hvornår årets koloni er.  
 

 

 
 

VORES BUS 
Vi har en fælles stor bus sammen med Børnehusene Nivå. Den bruger vi når vi skal på 

ture, i svømmehal, koloni mm. 
Vi har klare regler for adfærd og opførsel i bussen. Alle skal have sele på og man må 
ikke rejse sig op under kørslen. Først når chaufføren siger til må man tage selen af. 

Det fungerer rigtig fint og vi oplever ikke problemer i den forbindelse. 
 

 
AULA 

Fredensborg Kommunes digitale platform er AULA. Her oprettes alle børn og tjekker 

sig ind og ud når de kommer og går. Det er også her I forældre får al information om 
hvad der sker i Galaxen..  

Husk at oprette jeres barns stamkort og sætte et alderssvarende billede på af jeres 
barn. 
 

 

 
 

Det var lidt om vores SFO 
Har I flere spørgsmål, så er I meget velkomne. 

 
Kig gerne forbi. 
Vi håber I som familie får en god tid på Galaxen og vi glæder os til at se jer. 

 

Med venlig hilsen Medarbejderne / v. leder Susanne Bryld 


