
 

 

Velkommen  
til  

Byskovskolens 
Center-SFO 

————————————————————- 

SFO 1, Afdeling Asgård 

Smålodsvej 20, 4100 Ringsted  

Tlf. 57627550,  

SFO 2, Benløsegården 

Roskildevej 245, 4100 Ringsted  

Tlf. 57627480 



Center-SFO 

Center-SFO har et fleksibelt antal morgen- og eftermiddagspladser og er opdelt i to af-
delinger.  SFO 1 for børn fra 0. til og med 5. årgang på skolens matrikel, Smålodsvej 20.  

SFO 2 for de ældste mobile børn fra 3. til og med 6. årgang på Benløsegården, Roskilde-
vej 245.   

Center-SFO’en arbejder sammen med distrikts-SFO 1 og 2 om at skabe miljøer, der med 
inklusionen i fokus giver det enkelte barn og grupperne af børn mulighed for udvikling.  

Vi laver løbende vurderinger i.f.t., hvor mange børn der kan være i hver afdeling, og hvil-
ke børn der kan magte at gå i SFO 2, der ligger ca. 500 meter fra skolen.  

 

Indmeldelse 

Kontakt SFO-leder Tom Juul Foght eller afdelingsleder Jette Selmer for udlevering af 
tilmeldingsblanket. 

For at et barn kan blive optaget i center-SFO, skal kommunen, hvori barnet bor, give 
skriftligt tilsagn om optagelse og betaling. 

 

Udmeldelse 

Udmeldelse kan ske med en måneds varsel pr. den 1. i måneden. Kontakt SFO-leder 
Tom Juul Foght.  

 

Personale 

Tom Juul Foght er leder for skolens samlede SFO.  

Der er på afdeling Asgård ca. 19 medarbejdere tilknyttet center og distrikt.  

Der er på afdeling Benløsegården ca. 10 medarbejdere tilknyttet center og distrikt. 

I Center-SFO er der tilknyttet personale med stor erfaring i arbejdet med handicappede 
børn. Børnene møder de samme medarbejdere i skoletiden. 

 

Åbningstider 

Morgen-SFO på afdeling Asgård for alle tilmeldte: kl. 06.30 – 8.30 

Eftermiddags-SFO på skoledage: kl. 15.00 – 17.00 (fredag kl. 16.00) 

 

På skolefridage kl. 8.30 – 17.00 (fredag kl. 16.00) 



Lukkedage 

Ringsted Kommune har følgende lukkedage: 3 dage før påske, dagen efter Kr. Him-
melfart, Grundlovsdag 5. juni og 24. – 31. december.  

 

Fremmøde og fravær 

SFO er en kontrolleret ordning. I kan som forældre via Tabulex SFO finde vores elek-
troniske krydssystem. Her bedes I notere barnets data, give tilladelser, beskeder og 
til- og framelde ferier. Husk altid at give besked, hvis jeres barn holder fri på dage, 
det ellers normalt kommer i SFO.  

De voksne er med til at sikre, at jeres barn selv taster sig ind via Tabulex, når det 
kommer i SFO, og ud igen når det går igen. 

 

Kørsel 

Vi sikrer kørselsaftaler på de dage hvor jeres barn skal i SFO. Husk at afmelde kørs-
len til busselskabet, hvis jeres barn holder fri.  

 

Årshjul, ugeplaner og anden information 

I SFO’en på Smålodsvej arbejder vi efter et årshjul, hvor årets aktiviteter fremgår. 
Ændringer kan forekomme. 

Hver fredag lægges kommende uges aktiviteter ind i Tabulex og på Aula. 

Nyhedsbreve og orientring om særlige aktiviteter findes ligeledes her. 

I SFO’en på Benløsegården findes månedsplaner på Aula. 

 

Aktiviteter for børn og forældre i SFO 

I løbet af året inviteres forældre til særlig eftermiddags arrangementer. 



Frugt 

Hver eftermiddag tilbydes børnene frugt og noget at drikke, så deres blodsukker og 
væskebalancer bliver holdt oppe i løbet af dagen. 

 

SFO på Smålodsvej 

Lokale 40 er basislokale, mens hvert af de øvrige lokaler i blok G deles med en klasse. 

Desuden bruges hallen, sløjdlokalet, musiklokalet samt andre lokaler, som er velegne-
de til fritidsaktiviteter. 

Udenfor bruges mest legeområdet mellem skolen og skolestien. Et stort stisystem 
forbinder områdets spændende legemiljøer og legeredskaber. Her leges med SFO’ens 
mange køretøjer, laves mad i bålhuset, spilles bold, leges ”gemmeleg” bag buske og 
træer m.m. For beskrivelse af Benløsegårdens SFO henvises til skolens hjemmeside. 

 

Garderober 

Hvert barn har sin egen garderobe med navn. Pladsen er trang, men der er plads til 
skiftetøj, regntøj, gummistøvler og indesko. Bliver tøjet vådt, kan det tørres i vores 
tørreskabe. 

Det er en god ide at sætte navn i barnets tøj.  

 

Forældremøder, samarbejde, og samtaler 

SFO-forældremøde afvikles en gang om året i starten af september. 

Hvert barn er tilknyttet en kontaktpædagog, der står for den primære kontakt med 
barnet i dagligdagen. 

Kontaktpædagogen deltager i klassens forældremøder. Her kan spørgsmål om SFO 
tages op. 

Kontaktpædagogen deltager også i forældresamtaler og kan desuden altid kontaktes, 
hvis der er brug for en samtale.  

Hvis kontaktpædagogen ønsker samtale med forældre, vil de blive kontaktet. 

 

 

Målet med arbejdet i SFO er gennem leg og andre aktiviteter at skabe ram-
mer, hvor børnene føler sig trygge, så de bliver i stand til at vælge lege, ak-
tiviteter og kammerater. Målet er at styrke børnene socialt og udvikle dem 
til selvstændighed og ansvarlighed over for sig selv og fællesskabet. 


