
 
 
 
 
 
    

 Side 1

Aftenåbent i FO - samlet overblik 

Bjørnehøj FO Gilbjergskolens FO Sankt Helene FO Gribskolen FO Nordstjerneskolens FO
Hvordan er længelsen af 
åbningstiden udmøntet?

FO'en har åbnet til kl. 19.00 fast 
1 gang om ugen for 4.-5. 
klasserne. Åbningstiden har 
særligt tema. 

Desuden afholdes et antal 
børnefester som varer til kl. 
21.00

For 3. klasserne er der særlige 
arrangementer f.eks. ture ud af 
huset.

Der afholdes 1 ugentlig 
aftenåbning for vores 4 og 5. 
klasser, skiftende mellem 
tirsdag, onsdag og torsdag fra 
17 til 20.

På FO'en er der aftenåbent i de 
forskellige huse.
Det ligger ikke på en fast aften 
men ruller. Der er ikke 
aftenåbent hver uge i alle 
husene - det går på skift. 

Aftenåbent anvendes også til 
brobygningsarrangementer 
mellem de to afdelinger.

FO afdelingerne holder 
klubaften en gang om ugen fra 
17:00 - 20:00
Børnene er med til at beslutte, 
hvad der skal foregå. De fleste 
aftner er lavet med et særligt 
tema. Der bliver tilbudt spisning 
med en minimal brugerbetaling.
Der afholdes samlet discofest 
en gang om måneden i 
tidsrummet 18-21 for både 
Tingbakke og Græstedbørn.

FO holder aftenåbent en gang 
om ugen, med skiftende dage 
ulige / lige uge. Enkelte med 
deltagelse af 3. klasse men 
flest med et særligt fokus på 4. 
og 5. klasse.

Hvor mange børn benytter 
sig af den forlængede 
åbningstid (i gennemsnit)?

Arrangement for 4.-5. 
klasserne: 10-15 børn pr. gang.

Arrangement for 3. klasserne 
benyttes i gennemsnit af 15-20 
børn.

Der er gennemsnitligt mellem 
35  og 45 børn tilmeldt 
aftentilbud.

Stort set alle børn i 3.-5. klasse 
møder op. Derfor er aftenåbent 
prioriteret for 
mellemtrinsbørnene. 

Ca 35 børn pr. afholdt klubaften 
indtil nu fordelt på begge 
matrikler. 
Discofest har typisk 30-40 
deltagere

Helsinge:
ca. 45 børn pr. aftenåbent, 
men flere når der er 3. klasser 
med.
Ramløse:
ca. 25 børn

Anvendes den forlængede 
åbningstid som et tilbud til 
børn der ikke går i 
lektiecafé/faglig fordybelse?

Nej, den forlængede åbningstid 
anvendes udelukkende til 
ovennævnte tilbud. FO'en står i 
forvejen for lektiecafe'en for 3. 
klasserne. FO'en har åbent for 
de børn der ikke går i 
lektiecafe'.

Nej. Nej. Hvis børnene ikke går til 
lektiehjælp/faglig fordybelse er 
de velkomne i FO'en.

Nej, børnene benytter 
lektiecafe' og faglig fordybelse.

Nej

 


