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Skærmregler for børn i Endrupskolens SFO 
 

Solsikken 
I Solsikken har vi fokus på relationsdannelse gennem leg og har derfor fravalgt 

brug af mobiler, tablets og lignende. 
Nogle fredage vil børnene i korte intervaller have mulighed for, som en 

fællesskabende aktivitet, at spille Wii. 
 

Regnbuen 
I Regnbuen er det som udgangspunkt ikke tilladt at bruge sin mobil, tablet 

eller lignende. Heller ikke efter skoletid i overgangen fra skole til Regnbuen. 
Al kontakt mellem børn og forældre foregår via Regnbuens telefon nr.  

5083 6338.  
 

Undtagelse: Mange børn er meget fokuserede på deres mobiler og 

computerspil og vælger at gå hjem og spille. For at imødekomme børnenes 
lyst til at spille mm. og for at give dem mulighed for at gøre det i fællesskab 

med deres kammerater i Regnbuen, vil der derfor om fredagen være 
mulighed for, sammen med en voksen, at gå i Regnbuens andet hus 

”Æblehuset” og spille på mobiler, IPads, tablet, Wii U o.l. Børnene må kun 
spille spil som er alderssvarende og følger PEGI reglerne. 

 
Fredagens ”spillemulighed” betragtes som en pædagogisk og fællesskabende 

aktivitet – noget man er sammen om. Vi betragter ikke det at sidde og se 
Netflix, HBO, Viaplay, Youtube, DRtv o.l., som aktiviteter der er 

fællesskabende, og det er derfor ikke tilladt – medmindre det er initieret af 
personalet og har et pædagogisk formål. Youtube vil ofte være et godt 

supplement til en igangværende aktivitet. Film og serier kan ses hjemme.  
Der er Wifi i Æblehuset, børnene skal logge på med deres Unilogin og 

password. 

 
Det er forældrenes forsikring der dækker, hvis børnenes medbragte enheder 

bliver ødelagt. 
 

Det er ikke tilladt at tage billeder eller filme sig selv eller nogen andre 
mens man er på SFO. 

 
Vi opfordrer generelt til, at forældre tager en snak med deres børn omkring 

reglerne for, hvornår det er tilladt at tage billeder og filmsekvenser af andre. 
 

Hvis et barn har en mobil eller anden enhed med, er det vigtigt, at 
barnet er bekendt med ovennævnte regler. 

 
Hilsen personalet i Endrupskolens SFO 

 

 


