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ForårsSFO

At børnene; 

➢ Får mulighed for at opnå en glidende overgang fra børnehuset til skolen.
➢ Oplever at der eksisterer en rød tråd fra børnehuset til skolen.
➢ Oplever skolestarten som en tryg og god oplevelse.
➢ Opnår en fortrolighed med rammerne og strukturen på skolen.
➢ Oplever fællesskab og samarbejde mellem voksne og børn i ForårsSFO, SFO og SFO2.
➢ Udvikler deres personlige, sociale og faglige kompetencer.
➢ Etablerer gode kammeratskaber og respekterer hinandens forskelligheder.
➢ Oplever de er omgivet af voksne som interesserer sig for dem og engagerer sig i deres hverdag.
➢ Oplever at forældre og personale har et godt samarbejde.
➢ Oplever en fortrolighed ved at være en del af skolen.

Kom glad i ForårsSFO og gå glad hjem igen :)



ForårsSFO 2021 

➢ ForårsSFO har egne lokaler i SFObygningen.

➢ ForårsSFO er en del af en funktionsopdelt SFO: 0- 3 årgang benytter SFObygningen efter 
skoletid, og børnene fra ForårsSFO kan vælge om de vil forblive på rød og gul raket, eller 
besøge SFO’s  værksteder. SFO2 har egne lokaler i en anden bygning.

➢ MorgenSFO 6.30-8.00: omfatter alle børn der er tilmeldt til et morgenmodul fra 0. til 4. årgang. 
ForårsSFO har eget lokale, men kan vælge at være sammen med de øvrige børn. 

➢ ForårsSFO/SFO/SFO2 benytter et fysisk afkrydsningssystem, hvor barnet selv krydser sig ind 
når de kommer og når de går. Børnehusene støtter børnene i at kryds sig ind, så de har øvet 
inden den 1. marts. Efter corona indføres digitalt afkrydsning. 



Info vedr. ForårsSFO2021

➢ Digital indskrivning i perioden den 02.11 og 15.11.20.

➢ Åbningstiden i ForårsSFO: 6.30 - 16.45

➢ Taksten: 1832,- kr. 

➢ https//naesby-skole.aula.dk  - Afdelinger - ForårsSFO



ForårsSFO

Hvornår er der ferielukket? 
Sampasning på anden skole.

Mulighed for tilkøb af feriepasning på anden skole. https://www.odense.dk/forårssfo

➢ Den 29.03 -31.03.21 (påsken).
➢ Sommerferie: ugerne 28+29+30.
➢ Ferielukket mellem jul og nytår. Sampasning den 24.12 og 31.12 ™ kl. 12.30.

SFO har lukket følgende perioder:

➢ Fredag den 13.05.21 (Kr. Himmelfartsdag).
➢ Ferielukket mellem jul og nytår.



➢ Overlevering fra børnehusene skriftligt eller 
mundtligt.

➢ Praktik i Børnehusene Louisegården og 
Næsbyhovedgården.

➢ Kontakt til øvrige institutioner vedr. 
overlevering.

➢ Gensidig besøg ml. børnehuse og skole.
➢ Gensidig orientering om tiltag. 
➢ Forældresamarbejde.
➢ Foto af alle børn ved Mini-ForårsSFO dag. 
➢ En Mini-ForårsSFOdag. 
➢ I tilfælde af Coronarestriktioner, vil vi være yderligere 

opsøgende ved at give info til børnene i 
børnehuset, frem for besøg på skolen, samt tage billede af 
børnene.

Hvad er medvirkende til en god opstart i ForårsSFO



Vi forventer at børnene i ForårsSFO:

➢ Selv krydser sig selv ind/ud, “Goddag”  og “farvel”.

➢ Selv sætter sine madpakker i køleskabet og formiddagsmad i garderoben.

➢ Selv pakker rygsæk, eller er med til at pakke til ture ud af huset.

➢ Selv tager tøj på.

➢ Selv klarer toiletbesøg.

➢ Selv benytter “stilletegn”.


