
                                                                                                                                                                     

 
 

Velkommen til SFO-en på Lille Næstved skole afdeling Herlufsholmvej 

 

Hvem er vi: 

Vi er en SFO med ca. 340 børn, som går i 0 klasse til 3 klasse. Herunder en stor SFOII afdeling hvor 

der ca. er indmeldt 100 børn. Børn går i skole og SFO årgangsvis, der er 4 huset i indskolingen og 

vores SFOII holder til i hallen.  

Hvert år til d. 1.4. udvides vores afdeling med en førskoleafdeling, hvor vi modtager de kommende 

0.kl. i vores SFO.  

På afdelingen er der ansat 23 personaler, blandet pædagoger og pædagogmedhjælpere, fordelt i 

de 5 forskellige team. Vi er samtidig praktik institution, og derfor vil nogle af børnene også stifte 

bekendtskab med pædagog- og PAU studerende i løbet af deres skolegang her på afdelingen. 

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. 

Det arbejde gør vi blandt andet gennem arbejdet med børnefællesskaber på tværs af teams og 

årgange. Det kan være ved projekt ”Gå til noget”, hvor vi gennem et skoleår laver forskellige 

kreative- og aktivitets forløb. Vi har haft Kokkeskole, Middelaldertema, Smykkeværksted osv. I 

disse forløb blandes elever og personale, for at styrke børnenes egne sociale kompetencer. Der er 

samtid fokus på læring i forhold til børnenes færdigheder. Dvs. styrkelsen af det enkelte barn 

gennem udviklingen af specifikke kompetencer. Vores Kokkeskole forløb er f.eks. altid meget 

populært når dette udbydes.  

Vi afholder forskellige turneringer på tværs af teams, eller det enkelte team afholder turneringer 

af mange forskellige slags.  

Vi arbejder på at skabe en tryg, aktiv og afvekslende hverdag for vores børn, så alle interesser 

tilgodeses. Vi bruger de store udenoms arealer til fysisk aktiviteter, hallen eller tumlesalen tages i 

brug både til planlagte aktiviteter først på dagen, eller til boldaktivitet sidst på dagen.  Alle teams 

tilbyder et bredt udvalg af kreative aktiviteter, både i større forløb, men også som et dagligt tilbud.   

Hvor bor vi: 

Vi er beliggende på Lille Næstved skole, Karrebækvej 70. Der er masser af udeareal, herunder 

boldbaner, ”Det vilde” område hvor vi har bålaktiviteter osv. og en legeplads lige i nærheden af 

husene. Vi er ude med vores børn, når de er på legepladsen. Er det muligt tager vi aktiviteterne ud 

på husets terrasse i det tidlige forår. 



                                                                                                                                                                     

 
Traditioner: 

Der er mange forskellige traditioner blandt de forskellige huse. Disse beskrives nærmere i husenes 

årsplan som er tilgængelig på skoleintra. 

Der er også traditioner på tværs af afdelingen, mange af dem har vi sammen med skoledelen. Det 

er bl.a.  sommerfest, juleklippedag og fastelavn. 

 

Telefon nr. 

K hus: 5588 8102 

L hus: 5588 8103 

M hus: 5588 8104 

N hus: 5588 8105 

SFOII: 5588 8115 

Morgen SFO: 5588 8098 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


