
Skovbrynet og Hvilebjergskolen – Den røde tråd for børnene i vores område. 

Daginstitutionen Skovbrynet og Hvilebjergskolen er to selvstændige institutioner der i 

mange år har oparbejdet et godt samarbejde omkring børnene i Sørby og omegn. Vi 

favner aldersgruppen fra 0 – 13 år og gør alt for, at der er en rød tråd i børnenes liv – 

fra institution til skole og videre til børnenes fritidsliv i områdets foreninger. 

I Skovbrynet har vi vuggestue, børnehave, fritidshjem og klub samlet 

under en hat og i en selvstændig virksomhed. Det er en unik 

institutionsform i et landområde – som vi med Sørbymagles størrelse må 

kalde det. En meget fleksibel institutionsform – som kan tilpasses det 

aktuelle behov i vores by og nærområde.  

Vuggestue og børnehave sikrer børn en god pædagogisk opvækst, med gode og 

aldersmæssigt udfordrende læringsmiljøer, ude og inde. 

Fritidshjemmet og til dels klubben, har en hverdag med bl.a. musik – bandøvning, 

idræt og sport, og kreative værksteder og projekter henover året. Vores aktive 

deltagelse i årets Sørby marked er et af årets større projekter med alle børn på 

scenen i det store telt.  

Hvilebjergskolen har elever fra 0.klasse til 6.klasse. Skolens 

værdigrundlag vægter faglighed og fællesskab højt. Trivsel er en 

hjørnesten i skolens arbejde, vores venskabsklasser, legepatrulje, 

elevråd, fællessang og klassernes egne regler, er med til at 

understøtte denne og elevernes gode læringsmiljø. 

Samarbejdet institution og skole imellem sikrer vores fælles trygge ramme om byens 

børn og deres læring og udvikling.  

Medarbejderne fra Skovbrynet deltager hver dag i timerne på skolen, bl.a. med fokus 

på bevægelse, – og ikke mindst, har vi altid fokus på den vigtige brobygning, så 

børnene oplever en tryg overgang mellem skole og fritid. 

Forældresamarbejdet foregår for fritidshjemsbørnene og skoleeleverne i fællesskab – 

således at trivselssamtaler og forældremøder er fælles - og pædagoger og lærere har 

daglig kontakt om børnenes trivsel. 

Skolen og Skovbrynet har haft held til at fastholde sine personaler. Den kontinuitet og 

tryghed det giver, danner et godt grundlag for områdets børn videre ud i livet. Når 

læring og dannelse går hånd i hånd, skaber vi en god hverdag, så børnene føler, at 

livet er værd at leve – at verden kan forandres og de kan medvirke hertil. 

 


