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Beskrivelse:  
Labyrinten er beliggende på Byskovskolen, matrikel Benløse. Labyrinten består af et køkken alrum, et 

krydser-rum, et kreativt værksted, et legerum, en indegård, en legeplads med bålplads samt en sportsplads.  

 

Derudover har Labyrinten mulighed for at benytte 8 klasseværelser, Benløse hallen, gymnastiksalen samt 

diverse computerrum på skolen.  

 

Labyrinten har børn fra 0.-2.klasse, og har i gennemsnit 120-140 børn indmeldt.  

 

Labyrinten er kendetegnet ved de mange forskellige tilbud, børnene får i løbet af ugen, som både kan være 

spontane og planlagte. Til daglig er der mulighed for fri leg, samt forskellige voksenstyrede aktiviteter.  

 

Mulige aktiviteter i Labyrinten:  
Vi laver bål, vi maler, tegner, syer, snitter, laver smykker, perle-plader, bliver malet med ansigtsmaling.  

 

Vi spiller; fodbold, rundbold, basketball, balle-bold, bordtennis, badminton, stikbold, rollespil, kortspil og 

bræt- spil.  

 

Vi har; mooncars, forskellige institutions cykler, rulleskøjter, hængekøjer, masser af skovle, spande og 

sandting til sandkassen.  

 

Vi besøger vores SFO2 Benløse Gården, som er beliggende på et nedlagt landbrug. Benløse Gården har 

forskellige dyr, samt en lækker airtrack, som vi benytter os af. Vi tager på ture i de omkringliggende skove.  

 
Praktiske informationer:  
 
Telefonnummer til Labyrinten:  
57 62 74 66  

 
Åbningstider:  
Mandag til torsdag kl.6.00-8.00 samt kl.13.00-17.00  

Fredag kl.6.00-8.00 samt kl.13.00-16.00  

 
Lukkedage: 3 dage før Skærtorsdag  

Dagen efter Kr. Himmelfartsdag  

Grundlovsdag  

24. dec.-31. dec.  

 

  



 

 

Opstart i Labyrinten:  
Når jeres barn skal starte i Labyrinten, kan I vælge mellem forskellige moduler via den digitale 

pladsanvisning på Ringsted kommunes hjemmeside (www.ringsted.dk):  

 

A: 6.00 til skolestart.  

 

B: 6.30 til skolestart.  

 

C: Heldagsmodul 6.00/6.30 til 17.00(16)  

 

D: Skoletidsophør til kl. 17(16).  

 

I ferierne kan børnene uden morgenplads være her fra kl.7.50 svarende, til den tid, de normalt skulle have 

været i skole.  

 

Ændring af modul foregår ligeledes på den digitale pladsanvisning. Ønsker I at udvide modulet, kan det ske 

fra dag til dag, mens en nedsættelse af tiden skal opsiges med en måneds varsel fra den 1. i en måned.  

 
Morgenmad:  
Vi serverer morgenmad i Labyrinten til de børn der er tilmeldt morgenmodul. Vi serverer brød, ost, 

marmelade, yoghurt, havregryn, havrefras eller Cornflakes. Det er ikke tilladt at medbringe egen 

morgenmad. Der serveres morgenmad fra kl.6.00 til kl.7.30, herefter pakkes maden væk.  

 
Indmeldelse/udmeldelse: Du finder den digitale pladsanvisning på www.borger.dk eller www.ringsted.dk 

under selvbetjening.  

 
Tabulex-SFO:  
Vi har et elektronisk besked-system, hvor alle aftaler, beskeder, samt stamoplysninger på jeres barn ligger. 

Her kan I, som forældre, bl.a. give besked om lege-aftaler, sendetider, samt hvem der må hente jeres barn. 

Det er vigtigt at opdatere jeres adresse, samt eventuelle nye telefonnumre. Du finder Tabulex-SFO på Aula.  

 
Kontrolleret pasning:  
Kontrolleret pasning vil sige, at børnene bliver afkrydset hver dag, og at vi tager kontakt til jer, hvis jeres 

barn ikke dukker op. Såfremt barnet ikke kommer i SFO, skal der gives besked direkte til Labyrinten via 

Tabulex-SFO.  

 
Klasseansvarlig:  
Hver klasse har en fast tilknyttet pædagog eller medhjælper, som har særligt fokus på de børn i den givne 

klasse. Den klasseansvarlige deltager i skolehjem-samtaler og i forældremøder.  

 
Forældrekontakt:  
Den klasseansvarlige deltager i 1-2 skolehjem-samtaler om året, samt i et forældremøde om året. Vi lægger 

stor vægt på en åben og god kontakt, så I er altid velkomne til at kontakte os ved behov for dette. Vi tager 

naturligvis kontakt til jer, hvis vi har bekymringer omkring jeres barns trivsel. 

 

Krydse ind:  
Den klasseansvarlige går ind i klassen hver dag og ’krydser’/henter alle børnene ind i SFO.  

 
 
 



 

 

Krydseren:  
Hver dag har en fast voksen ansvaret for, at alle krydses ud. Den person kaldes krydseren. Hun/han sørger 

for, at de aftaler om at sende hjem eller at blive hentet overholdes.  

 

Det er meget vigtigt, at I er opmærksomme og giver os besked i forhold til ændringer på aftaler via Tabulex-

SFO.  

 

Aftaler om afhentning/sendetidspunkter aftales via Tabulex-SFO.  

 

Husk altid at sige farvel.  

 
Frugt:  
Vi serverer hver dag mellem kl.14.30 og ca. 15.30. 
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