
                                                                                                                                                                     

 
 

Velkommen til SFO-en på Lille Næstved skole afdeling Sandved 

 

Hvem er vi: 

Vi er en SFO med ca. 65 børn, som går i 0 klasse til 3 klasse. Der er også mulighed for indmeldelse i 

en SFO 2, hvor man kan være indmeldt hvis man går i 4, 5 og 6 klasse.  

Vi modtager hvert år start april børn fra børnehaver, som starter op i Førskolegruppe – som er en 

træning til 0. klasse.  

Til at passe alle disse fantastiske børn, er vi ca. 7 ansatte, som også lægger timer i 

undervisningsdel.   

Hvor bor vi: 

Vi har egne fysiske lokaler, samtidigt med at vi bruger undervisningslokalerne i stor stil. Derudover 

bruger vi hallen ofte.  

Vi har adgang til store grønne områder og et roligt landsbymiljø, hvilket medvirker til, at vi ofte 

flytter nogle af vores aktiviteter ”ud af huset”. 

Vores direkte telefon nr.: 

SFO:  55 88 80 35 

 

Hvad laver vi: 

Vi har en fantastisk legeplads, som har boldbaner og bålplads som vi bruger året rundt 

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 daglige 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 kører på tværs af aldersgrupper, 

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. 



                                                                                                                                                                     

 
Værdier: 

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.: 

Idræt og leg i Hallen (Vi er en certificeret DGI SFO) 

Kreative værksteder 

Bål mad 

Madlavning / bagning 

Boldspil på multibanerne 

Traditioner: 

I SFOen i Sandved har vi følgende traditioner: 

Sommerfest / julefest /fælles skovdag med undervisningen 

Forældrekaffe  


