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SFOèn – Hvor alt kan ske 
SFOèn – Hvor du kan mødes med dine venner 
SFOèn – Hvor du møder lyttende og forstående voksne 
SFOèn – Hvor vi hygger os 
SFOèn – Hvor din mening er vigtig 
SFOèn – Hvor du har indflydelse  

 
 
 
 
Institutionsbeskrivelse. 
 
Benløsegården startede i 1996 på et nedlagt landbrug i udkanten af Benløse, beliggende 
mellem Byskovskolens to afdelinger Asgård og Benløse.  
Benløsegården er en gammel gård, med hovedbygning, staldlænger, værksted, boldhal, 
samt en masse plads uden om.  
I hovedhuset er der indrettet forskellige aktivitetsrum: Kreativt rum, diskoteksrum, billard 
rum, køkken/krydserrum, forskellige hyggerum samt børnegarderobe i kælderen. 
 
I den ene længe er der en dejlig sal til forskellige aktiviteter såsom airtrack, boldspil, leg 
med redskaber og lign., samt kontor og køkken. I midterlængen er der staldfaciliteter, hvor 
vi har mange forskellige dyr. Nogle dyr går ude på fold hele året (geder). 
Vores dyrehold omfatter bl.a. kaniner, marsvin, heste, geder, katte, fugle og høns. 



Tredje længe er depotbygning, samt moon-car rum. 
I det gamle maskinhus er der en stor hal, som bliver brugt til forskellige aktiviteter. 
Udendørsarealet omkring Benløsegården består af en stor have med bålplads, samt et 
andet sted med bålhytte, folde til dyrene, naturlegeplads, boldbaner og en lille lund. 
 
 
 
Benløsegården består af SFO 1 for 3. klasser fra begge afdelinger, og SFO 2 for børn fra 
4. – 6. klasse. Det er primært børn fra Benløse matriklen og Asgårdsmatriklen samt 
centerbørn med forskellige handicaps. 
I dagligdagen fungerer SFO som en samlet enhed med mulighed for både fri leg og 
forskellige voksenstyrede aktiviteter, der er tilrettelagt, så der er udfordringer for alle 
aldersgrupper. 
For SFO 1 gælder det, at personalet har tilsynspligt med børnene, hvilket indebærer, 
kontrol med om de kommer i SFO efter skoletid (ind- og udkrydsning) - ligesom personalet 
efter aftale sørger for at sende børnene til fritidsaktiviteter eller hjem. 
 
SFO 2 er et klublignende tilbud, hvor børnene kan komme og gå, som de vil, dog har 
personalet stadig ansvaret for dem, mens de er i SFO. 
 
For SFO 2 børn, fra 4. klasse og opefter, tilbydes der desuden i perioder aftenklub med 2 
månedlige aftenåbninger under samme vilkår som hele SFO 2. 
 
Der vil være forskellige overnatninger, koloni m.m. 
 
Benløsegården er en integreret del af Byskovskolen, og virker derfor efter de samme 
pædagogiske principper og regler som resten af skolen (med få undtagelser). Skolens 
leder er også øverste leder af SFOen. 
 

 
 
Personale på Gården 
 
Se Intra. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Praktiske informationer 
 
Frugt 
Der serveres frugt eller lign. hver dag mellem 14.00 – 16.00.  
 
Slikbod 
Hver fredag har vi slikbod fra skoletidsophør (resten af ugen er slik fri), derved forstås at 
man ikke må spise slik på Gården de resterende dage. Tyggegummi er bandlyst! 
Man må højst købe for 10 kr. eller selv medbringe slik svarende til det samme. De børn 
som ikke handler slik vil blive tilbudt lidt ekstra guf i form af kage eller lign. Der er ikke 
mulighed for at låne penge af Gården, men der kan oprettes en slikkonto (I bestemmer 
selv beløbet), og børnene kan hæve/købe for et aftalt beløb.     
Når børnene kommer i 5.kl. får de mulighed for at stå i slikbod og sælge slik til de andre 
børn i samarbejde med en voksen. 
 
Slikboden har jævnligt været til debat på vores forældremøde, og derfor vil vi gerne 
fortælle jer om baggrunden for denne.  
Vi har valgt at holde slikbod, fordi vi førhen har haft problemer med børn, som købte slik 
mm. På tanken og derved prøvede at købe sig til venner. Da børnene nu har mulighed for 
at købe slik her, oplever vi ikke det samme problem. 
 
Mobil tlf. 
 
Vi har indført en regel her på stedet, der forbyder at have mobil tlf. tændt, når man er på 
Gården. Hvorfor så det? 
Vi har oplevet, at tlf. ofte tager tiden til leg og hygge fra børnene. Når vi er sammen her, er 
det for at dyrke kammeratskabet og det sociale samvær. Derfor mener vi det er vigtigt, at 
børnene ikke er afhængige og bliver forstyrret af mobiltlf. Vi har fået etableret så det stort 
set altid er muligt at kontakte os og dermed jeres barn. Når I ringer på 57627480, vil der 
være automatisk omstilling til ikke mindre end 4 andre tlf. Hvilket begrænser ventetiden for 
at komme igennem. Hvis der er noget børnene er usikre på f. eks hvornår de skal hjem 
eller lign. Kan de altid få lov til at ringe hjem til jer forældre. Vi opfordrer selvfølgelig til at 
jeres børn laver legeaftaler hjemmefra… 
 
 
Ride/stald børn. 
 
Der kan lånes kedeldragter, gummistøvler, samt ridehjelm og sikkerhedsvest på gården, 
eller man kan selv medbringe gammelt tøj der må bruges i stalden. Der er mulighed for at 
have skiftetøj i poser hængende i garderoben (husk navn ) 
 
Ture. 
 
Vi laver jævnligt ture ud af huset! Nogle er for få børn, mens andre er for alle. 
Tur-opslag finder du på opslagstavlen, ved køkkenet. Her kan man tilmelde sig for en tur 
(tilmeldingen er bindende) sker det at du alligevel ikke kan komme med på en tur, tal da 
med en voksen på gården. Man må ikke slette sig selv 
 



Forældrekontakt. 
 
Vi lægger stor vægt på en åben kontakt til jer som forældre. I er altid velkommen 
til at ring, skrive eller komme forbi til en snak. 
 
 
 
 
 
Åbningstider. 
 
Mand.-torsdag. 13.00-17.00 fredag 13.00-16.00 
 
Åbningstider i ferien er mand.-torsdag. 8.000 -17.00 fred. 8.000-16.00 
Med mindre man har morgenmodul. 
 
I ferierne er vi sammen alle børn fra Byskovskolens SFOer, på Asgårdsmatriklen 
 
Lukkedage.  
 
3 dage før Skærtorsdag 
Dagen efter Kr. Himmelfartsdag 
Grundlovsdag 
24 Dec.- 31 Dec. 
 
Følg med !!  
 
På skolernes hjemmeside har i mulighed for at følge med på vores måneds aktiviteter, 
nyheder, arrangementer, sedler og lign. 
 
WWW.byskovskolen.dk       
 
Vi har et indkrydnings/besked-system. Du finder Tabulex på forældreintra. 
Her kan du bl.a. lave aftaler om hvornår dit barn har ferie, skal sendes, legeaftaler, 
beskeder m.m. 
Husk at tjekke om stamkortet er rigtigt udfyldt, samt at tilladelserne er ajourført 
 
Indmeldelse/udmeldelser 
 
Du finder den nye digitale pladsanvisning på www.borger.dk eller www.ringsted.dk under 
selvbetjening. 
 
 
 
      

http://www.byskovskolen.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.ringsted.dk/

