
 

SFO2   

             SFO2 på Næsby skole,2019/20. 

Velkommen til SFo2, et nyt fritidstilbud til dig som går i 4. klasse. I samarbejde med personalet er 

der mulighed for at tilrettelægge aktiviteter, og blive inspireret til igangsættelse af nye 

aktivitetstilbud. De voksne har mange gode ideer, som der er svært ved at sige “nej” til. På 

børnemødet får børnene også mulighed for at supl. med ideer til aktiviteter. 

I planlægningen af aktiviteterne arbejdes der ud fra forskellige temaer der understøtter de 

pædagogiske læreplaner.  

o Personlighedsudvikling og sociale kompetencer 

o Æstetiske, sproglige og kropslige udtryksformer 

o Mødet med natur og kultur 

 

 

Aktivitetskalenderen udsendes via opslagstavlen på forældreintra, og I vil modtage nyhedsbrev 1x om 

måneden. ugeplaner opsættes desuden i SFO2, forældreintra og i klasserne. 

 

 

Hvad er hensigten med SFO2?  
At støtte en sammenhængende og helhedsskabende oplevelse hos børn og forældre i forhold til 

skolen og lokalområdet 

At styrke børnenes kompetencer til at indgå i forskellige fællesskaber både på skolen og i 

lokalområdet.  

At skabe en glidende overgang fra SFO til SFO2 og videre til et ungdomscenter (11-18 årige) 

 

Forældrebetalingen for et eftermiddagsmodul er 1138 kr. pr. måned i 11 måneder  

Der er mulighed for tilkøb af morgenmodul og feriepasning, som afvikles i samarbejde med SFO. 

Sampasning mellem SFO’erne i ferieperioder. 

Mulighed for søskenderabat samt at søge om økonomisk friplads  

 

Under skolens hjemmeside kan der indhentes informationer, se under skoleliv, SFO2. 

www.naesby-skole.odense.dk 

 

 

 

http://www.naesby-skole.odense.dk/


 

Hvilke aktiviteter er der specielt for børnene i 4 klasserne  

 
o Fælles aktiviteter i salen med SFO og med 3. klasserne. 
o Forberedelse og udførelse af dagens snack 

o Ugen afsluttes med Quiz. 

o I-pads benyttes til spil, teater, film og musik 

o E-sport (Næsby SFO2 har udarbejdet en folder, som kan hentes på hjemmesiden eller i SFO2) 

o Div. aktiviteter i fx.  sy værksted og det kreative værksted 

 

Mange af de daglige aktiviteter som du kender fra SFO vil fortsat være en mulighed og selvfølgelig 

også en del nye aktiviteter f.eks. 

o Backgammon turnering, bagedyst, temauger m.m. 
o Aktiviteter i samarbejde med andre skoler 

o Opsøgende samarbejde til fritidsforeninger 

o Ugens Brætspil 
o E-sport og bevægelse 
o Foto, film, billeder (lego) 
o Just dance,fiifaturneringer m.m. 
o Pool, bordtennis, bordfodbold m.m. 
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Hvorledes støtter vi børnene i at være selvhjulpne i det videre forløb til 

Ungdomscentret? 

Børnene oplever, at de kan vælge frit mellem aktiviteter. Samtidig skal børnene erfare, at deres frie 

valg forpligter og har betydning for barnet selv og for fællesskabet.  

Der arbejdes på at skabe en kultur, som er præget af respekt for hinanden og fællesskabet. At 

skabe struktur og rammer, som er medvirkende til at støtte børnene i at afprøve nye aktiviteter, 

udvikling af egne kompetencer og nye relationer. 

 

SFO2 på Næsby skole indgå i et samarbejde med de skoler der har SFO2. 

 

 

 

 

Aktiviteter for 3. årgang og 4. årgang 
En glidende overgang fra 3. klasserne til SFO2  påtænkes pr. 1 marts 2020.  

I løbet af året vil personalet fra SFO2 og SFO indgå i et samarbejde med aktiviteter på tværs af 

SFO’erne 

 

 

 

 

 

 

INFO  
 

o Mobilen er i tasken på lydløs, og anvendes kun når det er aftalt. f.eks. i forbindelse med 

aktiviteter, gå hjem aftaler. 

o Registrering af børnene foregår via en afkrydsningsliste. Børnene i Juniorklubben  krydser sig 

selv ind. De skal også selv krydse sig ud og huske, at sige ”farvel” til en voksen. 

o Ind- og udmeldelse, digitalt via Odense kommunes hjemmeside 

o På skolens hjemmeside under Skoleliv, er der et link til SFO2/Juniorklubben 

 

 

 

 

 

 



 

Følgende voksne er tilknyttet SFO2: Rikke, Jakob og Pernille 

 

 

På gensyn i SFO2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Næsby skole 

Skolevej 9 

Indgang B 

Tlf. 63751514 

www.naesby-skole.odense.dk 
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