
                                                                                                                                                                     

 
 

Velkommen til SFO ”Hyldetræet”, en afdeling af Ll. Næstved skole. 

Søndergade 20, Hyllinge, 4700 Næstved. 

Tlf: 55888026 

 

Vi er en af 6 afdelinger på Lille Næstved skole. Der går ca. 1800 elever 

på hele skolen. Afdeling Hyllinge skole har ca. 130 elever og 

Hyldetræet har ca. 75 børn. Vi består af sfo 1 som er fra 0.klasse til 3. 

klasse. Samt sfo 2 også kaldet ”Hyldeblomsten” som er for 4.klasse til 

6. klasse. 

Åbningstider: 

Mandag- torsdag  6.30-7.45, 13.45-17.00 

Fredage:   6.30-7.45, 13.45-16.00 

Ferielukning: Vi har ferielukket mellem jul og nytår og i påsken samt 3 

uger i sommerferien. Der er pasning på andre sfo’er hvis man har brug 

for det. Husk at tilmelde, skemaet bliver lagt på forældreintra. 

Ferieåben: Vinterferie, efterårsferie og nogle uger i sommerferien har 

vi åbent hos os fra kl. 6.30-17.00 (fredage 6.30-16.00). Her har vi 

særlige aktiviteter for de børn der ikke har mulighed for at holde ferie. 

Hvem er vi: 

Afdelingsleder: Rie Hansen 

Pædagog: Ninette Bagge 

Pædagog: Thomas Pedersen 

Pædagog: Maria Nørreriis 

Medhjælper: Jette Poulsen 

SFO2ansvarlig: Susanne Østerby. 

 



                                                                                                                                                                     

 
 

Praktisk information: 

Der er mulighed for at spise morgenmad i sfo fra kl. 6.30-7.30. Der 

bliver serveret havregryn, havregrød og rugfras. Desuden kan man få 

en halv hjemmebagt bolle. Egen morgenmad må ikke medbringes. 

SFO1 er en kontrolleret pasningsordning, hvilket betyder at I som 

forældre skal huske at give os besked hvis Jeres barn er syg eller ikke 

kommer. Dette gøres via tabulex eller telefon. Hvis i ikke har givet 

besked kontakter vi Jer. 

Børnenes mobiltelefoner skal være slukkede og ligge i tasken. 

Der er mulighed for at medbringe tablet, ipad mv. om fredagen - på 

eget ansvar. 

Legetøj må medbringes - på eget ansvar. 

Vi deler et bolsje ud når børnene har fødselsdag. Men børnene må 

gerne have noget med at dele ud også. 

Husk at have skiftetøj liggende i sfo. Og ellers have tøj med til vejret, 

for vi har god mulighed for at komme ud.   

 

 



                                                                                                                                                                     

 
 

 

Hvad laver vi: 

I SFO tiden har vi adgang til hal og faglokaler på skolen, hvilke vi 

bruger til forskellige aktiviteter året rundt. Ydermere har vi mulighed 

for mange forskellige udendørs aktiviteter 

Vi bestræber os på at give børnene mulighed for fysiske og kreative 

aktiviteter dagligt. Det betyder i praksis at børnene kan vælge sig ind 

på aktiviteter der både er stillesiddende og giver plads til fordybelse 

og er kreativt procesarbejde, som stimulerer og understøtter flere 

kompetencer.  

Vi har mulighed for at benytte hallen mandage og torsdage hvor vi har 

forskellige fysiske aktiviteter som er med til at skabe bevægelse og 

motion for børnene, efter en lang dag på skolebænken. Fysiske 

aktiviteter som også gør, at børnene leger med andre og knytte 

venskaber på tværs af klasserne  

Vi er ikke aldersopdelt, så vores børn har rig mulighed for at skabe 

relationer på tværs af alder. 

Vi har løbende forskellige projekter som børnene kan vælge at ”gå til”. 

Her møder børnene også andre end de normalt ville finde sammen med 

fordi det her går på interessefællesskaber. 



                                                                                                                                                                     

 

 

 Vores aktiviteter omfatter bla: 

Forskellige aktiviteter i hallen. 

Kreative værksteder 

Bålmad 

Madlavning i skolekøkkenet 

IT 

Ture til fodsporet 

Rollespil  

Boldspil på græsbanerne og i hallen. 

Osv. Osv. 

 

Vores vigtigste opgave i forhold til børnene er at skabe motivation, 

trivsel og udvikle børnenes sociale kompetencer, så de er i stand til at 

have en dagligdag med læring og leg, og være motiverede og glade for 

at komme i SFO og skole sammen med deres venner. 



                                                                                                                                                                     

 

 

 

Traditioner: 

I SFO Hyldetræet har vi følgende traditioner: 

Sommerfest, fælles med skolen 

Halloweenfest 

Juleklippedag for forældre/bedsteforældre sammen med skolen 

Forældrekaffe den sidste fredag i måneden 

Overnatning med 3 klasserne og SFO2 børn 

Hyldetræets fødselsdag d. 17. august (1992) 

Juleindkøbstur for 3. kl og sfo 2. 

  



                                                                                                                                                                     

 

 

 

Forældresamarbejde. 

Vi holder forældremøder og samtaler sammen med skolen, men vi er 

altid åbne for en snak hvis der er brug for det. Vi ønsker en god og 

positiv dialog med barnet i centrum. 


