
 

SFO bor i blok G. 
Lokale 40 er basislokale, mens de øvrige lokaler i blok G 
deles med klasserne. 
Desuden bruges hallen, tumlesalen og andre lokaler, 
som er velegnet til fritidsaktiviteter. 
Udenfor bruges mest legeområdet mellem skolen og 
skolestien. Her forbinder et stort stisystem spændende 
legemiljøer og legeredskaber. Her leges med SFO´ens 
mange køretøjer, her laves mad i bålhuset, spilles bold 
eller leges ”gemmeleg” bag buske og træer.  
 
Garderober. 
Hvert barn har sin egen garderobe med navn. Pladsen   
er trang, men der er plads til skiftetøj, regntøj, gummi-
støvler og indesko. Bliver tøjet vådt, kan det tørres i vo-
res tørreskabe. 
Det er en god ide at sætte navn i barnets tøj og hjælpe 
med at holde orden i garderoben. 
 
Forældremøder og forældresamtaler 
Kontaktpædagogen deltager i klassens forældremøder 
og i skole/hjem-samtalerne. Forældrene kan altid bede 
om en samtale med kontaktpædagogen eller ledelsen. 
Hvis SFO-personalet ønsker en samtale med forældrene, 
vil de blive kontaktet.  
I  løbet af året inviteres forældre til aktiviteter i SFO 
sammen med deres børn. 
 
Samarbejde med børnehaver og SFO 2. 
Byskovskolens SFO har et tæt samarbejde med daginsti-
tutionerne i området. I forbindelse med overgang fra bør-
nehave til skole/SFO , er der udarbejdet et særligt pro-
gram, som giver børnene en tryg og spændende flytning.  
Vi sikre ligeledes en god overgang til Benløsegården for 
børnene i slutningen af 2. klasse. 
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SFO afd. Asgård 
SFO’en er for børn fra børnehaveklasse til og med 2. 
klasse. 
 
Samarbejdet mellem skole og SFO vægtes højt. Der er 
knyttet en kontaktpædagog til hver klasse. Der  er lo-
kalefællesskab og pædagogen har et tæt samarbejde 
med børnehaveklasseleder .  
 
Når skoledagen er slut, kan børnene lege ude eller in-
de, deltage i en række aktiviteter, eller finde en krog 
til at lege i med en god kammerat.  
Personalet er med til at sætte lege, spil og værksteds-
aktiviteter i gang. Aktiviteterne er tilpasset årstiden. 
 
Vi arbejder sammen med Center-SFO om at skabe mil-
jøer, der med inklusionen i fokus, giver det enkelte 
barn og grupperne af børn mulighed for udvikling.  
 
Målet med arbejdet i SFO er gennem leg og andre akti-
viteter at skabe rammer, hvor børnene  
 føler sig trygge  
 bliver i stand til at vælge lege, aktiviteter og 

kammerater. 
 kan knytte venskaber. 
 bliver styrket socialt og udvikler selvstændighed 

og  ansvarlighed over for sig selv og fællesska-
bet. 

 
Åbningstider 
På skoledage fra kl. 06.30 og til skolen starter, samt 
fra skolen slutter og til kl. 17.00 (fredag kl. 16.00)  
På skolefridage fra kl. 06.30—17.00 (fredag kl. 16.00) - 
dog hjemkørsel kl. 15.45 for centerbørn, der køres 
med bus. 
Hvis man har eftermiddagsmodul fra kl. 08.30—17.00 
(fredag kl. 16.00) 
 

Modulordning 
Ved indskrivning i SFO kan man vælge mellem mor-
genmodul, eftermiddagsmodul eller heldagsmodul. 
Ændring af modul kan ske fra dag til dag, hvis man 
har brug for mere tid. Ønsker man mindre tid, eller 
ønsker man barnet udmeldt , sker det med 1. måneds 
varsel pr. den 1. i måneden. Dette gøres via digital 
pladsanvisning på kommunens hjemmeside. 
 
Tabulex 
Tabulex er et elektronisk besked-system, hvor alle 
aftaler, beskeder, samt stamoplysninger på børnene 
ligger. Her kan forældre give besked om lege-aftaler, 
sendetider, m.m. Det er vigtigt at evt. nye telefon-
numre opdateres. Tabulex findes på forældre-intra 
under SFO/tabulex SFO. 
 
SFO er en kontrolleret ordning. Hvis jeres barn holder 
fri eller er syg, skal det via Tabulex meddeles SFO, 
også selv om barnet ikke har været i skole om formid-
dagen. 
 
Lukkedage 
Alle daginstitutioner i kommunen har ca. 10 lukkeda-
ge om året, 3 dage før påske, dagen efter Kr. Himmel-
fart og fra 24.— 31. december. Der etableres nødpas-
ning i én SFO i kommunen. 
I ugerne 28-29-30 og 42 samles børnene fra kommu-
nens SFO’er to steder i kommunen. I Benløse foregår 
sampasningen på afd. Asgård.  
Personale 
Der er ca. 10 medarbejder tilknyttet distrikt og cen-
ter. 
SFO leder for skolens samlede distrikts-og centerSFO  
varetages pt. af skoleleder Martin Falkenberg Kofo-
ed. 
 


