Fritidshjemmet Solhøjgård
Stavnsholtvej 171, 3520 Farum
Tlf. 44 95 99 41 / Mob. 60 52 10 98
E-mail:
solhoejgaard@outlook.dk
Hjemmeside:
www.solhojgaard.net
Facebook:
www.facebook.com/solhojgaard.fritidshjem

Danske Bank:
Konto nr.
1551 – 0010 512 344
MobilePay:
60 52 10 98
CVR.
10668913
Åbne- og lukketider

Fritidshjemmet
Solhøjgård
-

en oase i hverdagen

I skolens åbningstid
Morgenåbning fra kl. 07:00 til kl. 08:00. Dagligt
åbent fra skolen slutter til kl. 17:15
- fredag dog til kl. 16:30.

Fri leg

Skolefridage/ferier
Dagligt åbent fra kl. 07:00 til kl. 17:15
- fredag dog til kl. 16:30.
Det praktiske
Forældrebetalingen til Solhøjgård er i samme
prisniveau som Furesø Fritidsordning (FFO), og vi
har samme regler for søskenderabat.

Fællesskab

Se mere på www.furesoe.dk

Udfordringer

Indmeldelse sker direkte til Solhøjgård.
I er altid velkomne til at ringe og kigge forbi, så vi
kan vise vores dejlige oase frem!

Udendørsliv

Solhøjgård
er et privat
fritidshjem med
plads til 60 børn,
der holder til på
en hyggelig
gammel gård
De fysiske
rammer for
Solhøjgård
Vi er glade for
vores gamle
have med det
store klatretræ,
bålpladsen og
boldbanen
I vores stuehus har vi udklædnings- og
værkstedsrum. Vores ”sportslade” er et yndet
sted for fysisk udfoldelse
Vi har et godt samarbejde med
Skolelandbruget og dyrker vores eget jordlod

Bevægelse
Vi bruger cyklen
Vi tager i svømmehallen
Vi klatrer

En del af det
omgivende
samfund
Vi samarbejder med
Andelsforeningen, der laver aktiviteter for
fritidshjemsbørn i Farum
Vi deltager i aktiviteter for børn i
lokalområdet
Vi har et godt samarbejde med
Stavnsholtskolen

Læring gennem leg og fysisk aktivitet
Solhøjgårds børn lærer
sig selv og andre at
kende
Børn på Solhøjgård får
værdifulde sociale
kompetencer
Vi leger rollespil, som
stimulerer fantasien og
empatien
Børn som leger lærer
bedst
Sammenhold og
fællesskab
Vi tager på koloni
Vi har en
engageret
forældregruppe
med stor
medindflydelse
Vi gør meget for
at børnene finder
sig til rette i
fællesskabet
Sundhed
Børnene får et
dagligt
mellemmåltid,
som de ofte er med til at tilberede og
servere
Vi har fokus på økologi og bruger friske
råvarer fra Skolelandbruget
Vores madordning er delvist
forældrebetalt

