
 

Overordnede informationer: 
Lille Næstved Skoles SFO består af 6 afdelinger, med i alt ca. 700 børn og 65 faste ansatte. På hver afdeling 

er der en afdelingsleder der kan kontaktes på følgende nummer: 

55 88 80 00 

Ind og udmeldelse:  
Alle børn der går på skolen kan benytte SFO-tilbuddet,og børnene meldes ind og ud af SFO-en via den 

digitale pladsanvisning på følgende link: 

Digital pladsanvisning 

Ferielukning: 

25 dage om året har vi lukket  i SFO-en på skolefridage. De 15 dage ligger i sommerferien, og resten er 

omkring jul og påske, samt enkelt andre dage. Vi holder åbent i SFO-en i Fuglebjerg, men det er muligt at 

tilmelde sig pasning i de andre distrikter.  Der vil i god tid på forældreintra, blive sendt tilmeldingssedler ud. 

Aktuelle lukkedage 

Priser: 
Prisen for at være indmeldt i SFO-en reguleres hvert år. De aktuelle priser kan findes på følgende link: 

Aktuelle takster for SFO 

Tabulex-SFO 
For at frigøre ressoursser til det pædagogiske arbejde med børnene, bruger vi  i  SFO-en,  Tabulex-SFO ,til 

den daglige registrering af børnene, og kommunikation med forældre om praktiske beskeder. 

Der er flere måder at få adgang til systemet på.   

1. I forældreintra går man ind i menuen SFO til venstre på skærmen og vælger punktet 

Tabulex SFO. 

2. Når man har oprettet en profil, kan man logge på direkte på www.sfoweb.dk 

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/Default.aspx?p=naestved07&k=370
http://www.naestved.dk/Borger/SkoleUddannelse/SFO/Lukkedage2012.aspx
http://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Takster/Dagtilbud.aspx
http://www.sfoweb.dk/


 

3. Download en app (Tabulex-forældre) fra enten en android- eller en iPhone. Dette er en 

meget nem måde at bruge systemet på. 

   

Se evt. vejledning på følgende adresse: http://tabulex.dk/sfoboern/foraeldre 

Mål for arbejdet: 
SFO-en samarbejder med undervisningsdelen om at skabe de bedste mulige rammer for at børnene får en 

god skolegang. De pædagoger der er ansat i SFO-en er med i undervisningsdelen i både den 

Understøttende undervisning, men har også samarbejdstimer i undervisningen sammen med  lærerne 

omkring klassen, for at skabe en helhed i børnenes hverdag.  

Der arbejdes primært med følgende: 

Motivation, trivsel og sociale kompetencer.  

Kommunikation: 
Det er afgørende at vi har en respektfuld kommunikation mellem forældre og personalet. Vi har en 

forventning om at forældre henvender sig, hvis de oplever eller hører noget der har betydning for deres 

barns udvikling. Det kan være episoder som vi ikke har registreret, og har brug for hjælp til at få opklaret. 

Vores mål er at alle børnene har en god skolegang, hvor de oplever at de bliver taget alvorligt. 

Vi har brug for glade børn og tilfredse forældre. 

Til hverdag skal i henvende Jer til de primære voksne omkring børnene enten i SFO-en, pr. telefon eller via 

skoleintra. Hvis I har spørgmål  af mere generel karakter, kan i rette henvendelse til afdelingslederen i SFO-

en eller den overordnede SFO-leder. 

Åbningstid: 
Mandag – torsdag     kl. 6.30-8.00  og igen 14.00-17.00  

Fuglebjerg og Karrebæk  kl. 6.30-7.45  og igen 13.45-17.00  

Fredag                       kl. 6.30-8.00  og igen 14.00-16.00 

Skolefridage              kl. 6.30-17.00 

Fredag                       kl. 6.30-16.00 

http://tabulex.dk/sfoboern/foraeldre


 

 

SFO 2: 
Vi har åbent på alle skoledage, fra undervisningen slutter, til klokken 17.00 (fredag kl 16.00). 

Der vil  blive suppleret med dage, hvor vi holder åbent om aftenen og giver børnene nogle ekstra gode 

oplevelser.  

Vi holder også åbent i efterårsferien, vinterferien og 3 uger i sommerferien. 

Derudover er mulighed for at tilkøbe et modul, så man kan benytte morgenåbningen hver dag, og bruge 

den fælleskommunale ferieordning, dvs. pasning de ca. 25 dage hvor SFO-en har lukket.  

På skolefridage åbner SFO2 klokken 9.00. 

Morgenmad: 
Vi serverer morgenmad mellem kl. 6.30 og 7.30 hver dag. Vi har en kostpolitik, der siger at SFO-en hver dag 
serverer et morgenmåltid, der er sundt og nærende. Tilbuddet består som hovedregel af havregryn, 
cornflakes, boller, mælk og frugt eller grøntsager.  
Det er ikke tilladt at spise medbragt mad ved morgenbordet.  
 

Dagligdagen 
Dagligdagen i SFO-en er en mellemting mellem voksenstyrede aktiviteter og mulighed for børnenes frie 

lege. Efter at børnene kommer fra en struktureret dag i skolen har de brug for selv at kunne vælge både, 

hvem de vil være sammen med, samt hvad de har lyst til at lave. Som udgangspunkt er alle aktiviteterne 

frivillige, med de undtagelser der er i forbindelse med større aktiviteter for hele huset, eller aktiviteter for 

at styrke fællesskabet i den enkelte børnegruppe.  

Skiftetøj: 
Det er en god idé at have skiftetøj med, da der som udgangspunkt ikke er tøj vi låner ud. 

Særlige forhold omkring jeres børn: 
Det er vigtigt at have en løbende dialog med de primære voksne omkring børnene, hvis der er 

informationer omkring jeres børn der vigtige at have. Det kan være hjælp i særlige situationer, eller hvis der 

forhold i barnet liv som vi skal være særligt opmærksomme på.   



 

Legetøj: 
Hvis der medbringes legetøj hjemmefra, er det på eget ansvar. De skal selv passe på det, og det vil være en 

god idé at det er lidt større ting, som ikke går i stykker. Hold dyre iPads og computere hjemme. 

Medbragt mad: 
Der er mulighed for at spise egen medbragt mad hver dag. Det er forskelligt hvordan det administreres i 

afdelingerne. 

Traditioner: 
På alle afdelinger er der forskellige traditioner for at styrke sammenholdet i forældre og børnegruppe. Disse 

vil som udgangspunkt fortsætte, dog med mulighed for justeringer.  

Informationer om den pædagogiske praksis: 
På hjemmesiden kan man finde det pædagogiske grundlag for SFO-en. På forældremødet i 

august/september vil der blive præsenteret en pædagogisk årsplan, med udgangspunkt i grundlaget. 

Det vil løbende på forældreintra blive orienteret om tiltag i forhold til børnegruppen. Derudover vil der 

løbende blive udgivet aktivitetsplaner for klassen/afdelingen. 

Der vil være forskellige former for evaluering af den pædagogiske praksis og mål for arbejdet, og børnene 

bliver jævnligt evalueret ift deres trivsel(spørgeskemaer). 

 

 

 


