
 

 

 

INFO 

Næsby Skolefritidsordning 

Skolevej 9 

5270 Odense N. 

Tlf. SFO 63 75 15 16 eller kontor 63 75 15 00 

Leder: Irene Nørgaard Vierø 

Souschef: Heinz Pedersen 

 

www.naesby-skole.odense.dk 

Under skolens hjemmeside er der mulighed for at indhente information, f.eks. aktiviteter, personale, 

pædagogiske læreplaner. 

 

Åbningstider: Kl. 6.30 til kl. 16.45 

Takst som i børnehaven: 1.808- kr. 

 

Skoleferie 

På skolefridage er der åbent fra kl. 6.30-16.45. 

ForårsSFO har ferielukket i følgende perioder:  

o Den 06.04 – 08.04.18 (Påskeferie).  

o Grundlovsdag den 05.06.18, men falder i pinseferien  

o Den 22.05.2018 (efter Kr. Himmelfart).  

o Ugerne 28+29+30 i sommerferien 2020. 

(der er muligheder for pasning på en anden skole) 
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o At barnet selv krydser sig ind/ud og siger ”goddag” og ”farvel”. 

o Madpakkerne kommer i køleskabet. 

o Pakke rygsæk til ture ud af huset. 

o Selv tager tøj på. 

o Kan håndtere eget toiletbesøg. 

o At barnet selv tager mad.  

o Rydde op efter sig selv. 

 

o Kl. 6.30-7.30: Morgenmad. 

o Kl. 9.30: Frugt/brød, kalender og fortællerunde. 

o Kl. 11.15: Madpakker – historie/rim, sange og remser. 

o Kl.13.30: Eftermiddagsmad og lege. 

 

 
 

 

o Skriv beskeder i kalenderen. 

o Se informationstavlen på gangarealet. 

o Benyt Aula 

 

 

o Madpakker til frokost, eftermiddagsmad og mad til kl. 9.00 

o Skiftetøj og indendørssko. 

o Drikkedunk. 

o Rygsæk til ture ud af huset. 

 

Indesko, regntøj og relevant fodtøj bør medbringes dagligt eller ligge fast i SFO. Sportstøj og 

kondisko er også en god ide, da vi også bruger gymnastiksalen og hallen. Skiftetøj er vigtigt, da vi i 

SFO kun har tøj til absolutte nødsituationer. Husk navn i tøjet, da det gør det nemmere for os at finde 

ejermanden til det tøj, vi finder rundt omkring. 

 

Pædagog Tine Panduro Malling 

Pædagog Mette Lunø 

Studerende 

Evt. medarbejder fra et børnehus, andet personale 

 

 



 

 

                                                                                                                                                  

 

Tid Mandag 

 

Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

6.30-9.30 MorgenSFO 

 

MorgenSFO MorgenSFO MorgenSFO MorgenSFO 

9.30-10.00 Samling/frugt 

 

Samling/frugt Samling/frugt Samling/frugt Samling/frugt 

10.00-11.00 Pædagogisk 

aktivitet 

Udeliv Pædagogisk  

aktivitet 

Pædagogisk 

aktivitet 

Pædagogisk 

aktivitet 
11.15-11.45 Spisning 

 

Udeliv Spisning Spisning Spisning 

11.45-13.30 Ude  Udeliv 

 

Ude Ude Ude 

13.30-14.00 Eftermiddagsmad 

 

Eftermiddagsmad Eftermidagsmad Eftermiddagsmad Eftermiddagsmad 

14.00-16.45 SFOaktivteter 

alle børn i SFO 

SFOaktiviteter 

alle børn i SFO 

SFOaktiviteter 

alle børn i SFO 

SFOaktiviteter 

alle børn i SFO 

SFOaktiviteter 

alle børn i SFO 

Fødselsdage markeres med fødselsdagssang m.m. 

 

 

 

 

Vi tilbyder morgenmad fra kl. 6.30 - 7.30. Morgenmaden består af cornflakes, havregryn eller 

havregrød. 

Vi ønsker at SFO's morgenmad signalerer SUND kost og masser af "benzin" til aktiviteterne i 

ForårsSFO. Hvis I ikke ønsker at benytte Jer af vores morgenmenu, opfordrer vi til, at den medbragte 

morgenmad består af sunde madvarer.  

 

 

Medbringes der legetøj, er det på eget ansvar. Vi har mange børn, og det hænder at der opstår 

diskussioner om, hvem ejeren er.   



 

 

 

Sygemelding indtelefoneres til SFO til 6375 1516 mellem kl. 6.30 og 9.00.  

 

Holder jeres barn fri, bedes I give SFO besked enten mundtligt, telefonisk, via seddel eller skrive det 

i stuens kalender, som ligger på stuen om morgenen. Ovennævnte gælder ligeledes, hvis jeres barn 

hentes af andre end de sædvanlige. 
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