
                                                                                                                                                                     

 
 

Velkommen til SFO´en på Lille Næstved skole afdeling Karrebæk 

Hvem er vi: 

Vi er en SFO med ca. 70 børn, bestående af en SFOI, der er for børn i 0. klasse – 3. klasse, en SFOII, 

hvor man kan være indmeldt hvis man går i 4,5 og 6 klasse + en modtageklasse. 

Vi er 8 fastansatte medarbejdere med vekslende timetal + en studerende til at varetage den 

pædagogiske opgave med børnene. 

Flere medarbejdere deltager også i undervisningsdelen, som skolepædagoger. 

Hvor bor vi: 

Vi er beliggende på Kirkebakken 41-43 i Karrebæksminde. Vi ligger i et meget naturskønt område 

og har skov og strand i ”gåafstand” fra skolen. Dette benytter vi os meget af i vores dagligdag og 

flytter ofte nogle af vores aktiviteter udendørs. 

SFO´en har til huse i den gamle pedelbolig og har egne lokaler. Lokalerne er funktionsindrettede 

med ex.vis. byggerum, atelier, spillebule, teaterbiks, massage/stillerum m.v. Når der ikke foregår 

strukturerede forløb, kan børnene i praksis selv bestemme i hvilket rum, de vil være. 

Direkte telefonnummer til SFO´en: 

55 88 80 15 

 

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 en fantastisk legeplads, som bl.a. indeholder multibane, cykelbane, 

masser af muligheder for at bygge huler, klatreredskaber, bålplads.  

Vi bestræber os på at give børnene mulighed for fysisk aktivitet 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 stimulere og understøtter flere 

kompetencer.  Vi har de fysiske aktiviteter i hallen, som er med til at skabe bevægelse og motion i 

børnene, efter en lang dag på skolebænken. Fysiske aktiviteter som også gør, at man får lov til at 

lege med andre og knytte venskaber på tværs af klasserne.  

 

 



                                                                                                                                                                     

 
 

Ud over de daglige aktiviteter har vi også flere projekter, som vi køre på tværs af aldersgrupperne, 

så børnene bliver fortrolige med hinanden, og understøtter dem i, at indgå i nye fællesskaber. 

Disse projekter kalder vi at ”gå til noget”, og er aktiviteter som foregår ud over de mange daglige 

aktiviteter. 

Vores vigtigste opgave over for 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 været motiveret og 

glade for at komme i SFO og skole sammen med deres venner. 

Vores aktiviteter omfatter bl.a. 

Cirkusaktiviteter 

Fra jord til bord – plantning/dyrkning og forarbejdning af frugter og grøntsager 

Idræt og leg i Hallen 

Kreative værksteder 

Bålmad 

Cykeltræning 

Just dance 

Rulleskøjteløb + dans 

Ture til skov og strand 

 
 



                                                                                                                                                                     

 
Traditioner: 

 

I SFO´en har vi følgende traditioner: 

Sommerfest 

Åben hus i samarbejde med skole og idrætsforening 

Forældrekaffe 

Multikulturelt arrangement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


