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Princip for FFOernes virksomhed 
 

 

Formål: 
 
 

At give en overordnet beskrivelse af FFO’ernes indhold og ramme 
 

Ramme: 
 
 
 
 

FFO1 er en pædagogisk fritidsordning med kontrolleret fremmøde. FFO1 er for  
førskolebørn (microbørn) og 0.kl.- til og med 3.klasse i maj måned.  
 
Førskolebørn har overgang fra børnehaver til FFO hhv. 1.2 og 1.5 efter kommunale 
retningslinjer. 
Børn i micro – 2. klasse går i skole og FFO på Lillestjernen 
Børn i 3.-6. klasse går i skole og FFO på Syvstjerneskolen  og Syvstjerneklubben. 
Børn i 3. klasse hører formelt til FFO1 ordning med kontrolleret fremmøde. 
Børn i 4.-6. klasse hører til FFO2ordning. 
 
Overgange: 
Bortset fra det første hold microbørn, der starter 1.2, sker alle overgange 1. maj.  
2. klassebørn  skifter fritidsordning fra Lillestjernen til Syvstjerneklubben. 
3. klassebørn skifter fra FFO1 til FFO2 status. 
6. klassebørn udmeldes af pladsanvisningen. 
 I forbindelse med overgange afholdes flere forældremøder, og der sker 
overlevering mellem afgivende og modtagende personale. For 6. klassernes 
vedkommende, arrangeres der tilbud om introduktion til relevant FFO3 tilbud.   
 
Når 2. klassebørnene skifter fritidstilbud 1.5, går børnene fra Lillestjernen til 
Syvstjerneklubben. De går i samlet gruppe efter fastlagt rute og instruktion. 
Forældrene er forud oplyst om retningslinjer og rute samt at det ikke er en 
følgeordning. 
 
Brugerbetaling: 
I FFO2 er der brugerbetaling for kost, materialer og ture/arrangementer.  
Brugerbetaling må ikke være til hinder for bred deltagelse i klubbens aktiviteter.  
Brugerbetaling gælder generelt ikke for 3. klassebørn i FFO1. Dog kan 3. klassebørn  
tilbydes supplerende relevante arrangementer hvor der indgår brugerbetaling. 
 
Åbningstider: 
FFO1 Lillestjernens åbningstider er fra skoletids ophør til kl. 17. Fredag til kl. 16.00 
Der er morgen åbning fra 7-8. 
Åbningstiden i skoleferie og fridage er kl. 7-17. Fredag dog kl. 16.00 
FFO2 Syvstjerneklubbens åbningstider er fra skoletids ophør til 17. Med mindre 
andet fremgår på skolens hjemmeside.  
Åbningstider i skoleferier meldes ud på skolens hjemmeside. 
3. klassebørn kan benytte morgenåbning på Lillestjernen på skolefridage. 
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Børnene sendes instrueret til Syvstjerneklubben ved klubbens åbningstid. Der 
gælder det samme som ved 2. klassebørnenes overgang fra Lillestjernen til 
Syvstjerneklubben. 
 
Forældreindflydelse: 
Der er fælles forældreråd for FFO1 og FFO2. Forældrerådet drøfter og støtter op 
om FFO´ernes virke og indhold. Forældrerådet refererer til - og samarbejder med 
skolebestyrelsen. Medlemmer af forælderådet kan deltage i skolebestyrelsens 
møder under relevante punkter. 
Der er valg til forældrerådet i maj. Det tilstræbes, at rådet har 5-9 medlemmer 
fordelt mellem de to afdelinger. 
 
Lukkedage: FFO følger de kommunale lukkedage. Herudover kan der med 
begrundelse i personaleuddannelse, lukkes helt 1 dag årligt. Der vil blive tilbudt 
nødpasning varetaget af vikarer.  Varsling af lukkedag sker med 1 måneds varsel. 
Derudover kan der med begrundelse i personaleuddannelse lukkes kl. 16.00 2-3 
dage årligt. Dette sker med min. 1 måneds varsel. Der vil ikke være nødpasning. 
 
Indhold: 
FFO´ernes mål og indhold er underlagt kommunale retningslinjer samt interne 
beskrivelser og handleplaner. 
 

Lovgivning: 
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