Fritidsordning (FO)i Gribskov Kommune

Kære forældre til ukrainske elever fra 0. – 5. klasse.
I Gribskov Kommune har forældre, til elever med pasningsbehov, mulighed for at tilmelde
deres børn fra 0. klasse til og med 5. klasse FO.
FO er et fritidstilbud hvor børnene leger, laver lektier, dyrker idræt, kan være kreative og
deltage i fælles aktiviteter som medarbejdere arrangerer. Der vil også være ture ud af huset –
besøg i idrætsklubber, strand og skov, svømmehal og meget andet. Børnene er under opsyn af
pædagoger og har frie rammer i forhold til aktiviteter – der er ikke undervisning, men
mulighed for at tilbringe tiden hvor mor/far går på arbejde sammen med jævnaldrende
kammerater fra lokalområdet.
Eleverne tilmeldes på distriktsskolen, som er den folkeskole der ligger tæt på bopælsadressen.
For elever i modtageklassen vil det betyde, at skolebussen som normalt kører børnene hjem,
stopper ved distriktsskolen og børnene går derefter i FO.
I FO kan man vælge om man vil komme i morgentimerne inden skole, i eftermiddagstimerne
efter skole – eller begge dele.
Fritidsordningerne holder åbent:
Mandag - torsdag kl. 06:30 - 08:00 og kl. 13:00 - 17:00
Fredag kl. 06:30 - 16:30
På skolefridage er åbningstiden:
Mandag - torsdag kl. 06:30 - 17:00
Fredag kl. 06:30 - 16:30
Der er åbent i sommerferien – dog ikke i uge 29 og 30.
Det frivilligt om man vælger FO efter skole. Det er ikke gratis at gå i fritidstilbud, men der er
mulighed for at søge om økonomisk friplads.

Hvis I ønsker at tilmelde jeres børn i fritidsordning (FO) findes der indmeldelsesblanketter
og ansøgningsblanketter til økonomisk friplads på Gribskolen/afd. Tingbakken OG i
jobcentret i Helsinge. Begge steder vil råd og vejledning være muligt 😊😊
På ALLE Kommunes skoler er der mulighed for at gå i FO
På efterfølgende sider er der kontaktinformation på FO-tilbud i Gribskov Kommune

Annisse Nord:
Bjørnehøj FO
Bjørnehøjskolens hjemmeside
bjoernehoej-fo@gribskov.dk
Thorsmosevej 18, 3200 Helsinge
Blok A: 72498505
Blok C / Hulen: tlf. 72498929
Blistrup:
Gilbjergskolen FO - Blistrup
Gilbjergskolens hjemmeside
gilbjergskolen-fo@gribskov.dk
Toftegårdsvej 6, Udsholt, 3230 Græsted
Rumraketten: tlf.
Krudttønden: tlf. 72496181
Gilleleje:
Gilbjergskolen FO - Parkvej
Gilbjergskolens hjemmeside
gilbjergskolen-fo@gribskov.dk
Parkvej 101, 3250 Gilleleje
tlf: 72499120
Labyrinten (0.-3. klasse)
Oasen (3. 4. og 5. klasse)
Græsted:
Gribskolen FO - Græsted
Gribskolens hjemmeside
gribskolen-fo@gribskov.dk
Græsted Stationsvej 10, 3230 Græsted
Fidusen: tlf. 72499058
Hyggen: tlf. 72499061
Esrum:
Gribskolen FO - Tingbakken
gribskolen-fo@gribskov.dk
Østvej 22, Esbønderup Skovhuse, 3230 Græsted
tlf. 72499063
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Helsinge:
Nordstjerneskolen FO - Helsinge
Nordstjerneskolens hjemmeside
nordstjerneskolen-fo@gribskov.dk
Boagervej 26, 3200 Helsinge
klub 1: tlf. 72499250 lokal 121
klub 2: tlf. 72499250 lokal 122
Ramløse:
Ramløse Skole
Ramløse Skoles hjemmeside
Gammel Præstevej 2, Ramløse, 3200 Helsinge
Tlf: 72499225 (tryk 1 for kontor, tryk 2 for FO)
Tisvilde:
Sankt Helene Skole FO - Tisvilde
Sankt Helene Skoles hjemmeside
sanktheleneskole-fo@gribskov.dk
Tisvilde Bygade 39, 3220 Tisvildeleje
OASEN: tlf. 72499370
Kaktussen: tlf. 72499370
Vejby:
Sankt Helene Skole FO - Vejby
sanktheleneskole-fo@gribskov.dk
Femgårdsvej 8, 3210 Vejby
Kontor: tlf. 72499370
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