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Kære forældre med børn i 3. klasse på folkeskolerne i Odense 
Tilbud om SFO2 for 4. klasse pr. 1. august 2020 

På folkeskolerne i Odense Kommune er der et SFO2-tilbud for elever i 4. klasse.  

Af hensyn til den kommende planlægning af SFO2 på den enkelte folkeskole, vil vi opfordre jer til, at I 

inden den 1. juni 2020 tager stilling til, om I ønsker at gøre brug af tilbuddet. Det vil sige, at I enten 

tilmelder jeres barn til SFO2 eller udmelder jeres barn fra SFO inden den 1. juni 2020.  

Øvrige frister for modulændring, tilmelding, og udmeldelse fremgår af Odense Kommunes 

hjemmeside 

 

Fakta om SFO2 

• SFO2 starter efter undervisningens ophør på den enkelte folkeskole og slutter kl. 16.45 

• Forældrebetalingen for et eftermiddagsmodul er 1.154 kr. pr. måned i 11 måneder 

• I SFO2 har du mulighed for at vælge morgenmodul, eftermiddagsmodul eller morgen- og 

eftermiddagsmodul. Morgenmodul afvikles i samarbejde med den øvrige SFO 

• Der er mulighed for tilkøb af feriepasning 5 uger om året, som afvikles i samarbejde med 

kommunes øvrige SFO’er. Pasning på de øvrige ikke-skoledage er inkluderet i den 

månedlige betaling. Se mere på Odense Kommunes hjemmeside 

• Takster findes på Odense Kommunes hjemmeside 

• Der er mulighed for søskenderabat samt for at søge om økonomisk friplads. Se gældende 

regler på Odense Kommunes hjemmeside 

 

Formål med SFO2 

• At skabe et særligt tilrettelagt tilbud målrettet aldersgruppen, hvor børnene oplever 

nærhed til deres lokale skole 

• 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 

 

https://www.odense.dk/borger/familie-boern-og-unge/skole-og-sfo/sfo-skolefritidsordning/tilmelding-til-sfo
https://www.odense.dk/borger/familie-boern-og-unge/skole-og-sfo/sfo-skolefritidsordning/tilmelding-til-sfo
https://www.odense.dk/borger/familie-boern-og-unge/skole-og-sfo/sfo-skolefritidsordning/ferielukning-i-sfo
https://www.odense.dk/borger/familie-boern-og-unge/skole-og-sfo/sfo-skolefritidsordning/aabningstider-og-priser
https://www.odense.dk/borger/familie-boern-og-unge/skole-og-sfo/sfo-skolefritidsordning/aabningstider-og-priser
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Ønsker I at gøre brug af SFO2 

Såfremt I ønsker at gøre brug af SFO2 til jeres barn i 4. klasse, foregår tilmeldingen via Odense 

Kommunes hjemmeside. Proceduren for tilmelding er afhængig af, hvorvidt jeres barn allerede går i 

SFO. 

Vi ønsker ikke at benytte SFO2 

Såfremt I ikke ønsker at gøre brug af SFO2 til jeres barn i 4. klasse, foregår udmeldelsen via Odense 

Kommunes hjemmeside. Udmeldelse skal ske, hvis jeres barn allerede går i SFO. 

Spørgsmål om SFO2 rettes til egen skole 

 

Venlig hilsen 

Forældrebetalingen, Odense Kommune 
Børn- og Ungeforvaltningen,  
Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ 

Eksempler på indhold i SFO2 

• Fokus på fællesskaber, motivation, læring og trivsel 

• Traditionelle SFO- og klublignende aktiviteter 

• Samarbejde med lokalområdets fritids- og foreningsliv  

• Aktiviteter på tværs af SFO for 3. og 4. klasse 

• Samspil på tværs af SFO2 og ungdomscentrene 

 

Der er forskel på det konkrete indhold i SFO2-tilbuddet fra skole til skole. Mere information 

følger fra jeres egen skole.  

 

Tilmelding til SFO2 – husk at have NemID klar: 
 

• Mit barn går allerede i SFO, og vi ønsker at benytte SFO2 i 4. klasse pr. 1. august 2020 
Tilmelding til SFO2 – klik her 

Bemærk, da dette betragtes som en modulændring vil startdatoen for SFO2 ALTID være 
1. august, selvom barnet først skal bruge SFO2 senere i august. 

  

• Mit barn går ikke i SFO, men vi ønsker at benytte SFO2 i 4. klasse pr. 1. august 2020 
Tilmelding til SFO2 – klik her 

 
 
 

Udmelde af SFO2 – husk at have NemID klar: 
 

• Mit barn går allerede i SFO, og vi ønsker ikke at benytte SFO2 i 4. klasse. 
Udmeldelse af SFO – klik  her 

 

• Mit barn går ikke i SFO, og vi ønsker ikke at benytte SFO2 i 4. klasse. 
I skal ikke foretage jer yderligere. 
 

https://odense.ist-asp.com/odensepub/login.htm
https://odense.ist-asp.com/odensepub/login.htm
https://odense.ist-asp.com/odensepub/login.htm

