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For SFO’erne i Holbæk kommune er: Nærhed - Tryghed - Omsorg og Fællesskab 
grundlæggende værdier, det betyder at: 
 
Vi lægger vægt på, at børnene altid ved, hvor de kan finde en voksen at tale med. Derfor er 
der i alrummet som regel en eller flere voksne til stede. Mange af de aktiviteter, vi 
igangsætter har til hensigt at styrke fællesskaber, både store og små samt på tværs af 
årgange og alder. 
 

● Hold arme og ben på egen krop - vi lærer at bruge vores krop rigtigt 
● Vi taler til hinanden i en ordentlig tone - vi lærer at bruge vores sprog rigtigt 
● Vi passer på SFO'en og hinandens ting - vi lærer at respektere hinandens ejendom 

 

SFO I 

SFO I (0. – 3. klasse) har et alrum med café, et legerum hvor der er plads til fx. at bygge 
huler, lege med lego, dukker og spille brætspil. Dertil har vi et stort rum til kreative aktiviteter 
samt en hyggekrog som blandt andet bruges til højtlæsning mm. samt ”træningscenter” med 
plads til fysisk leg og bevægelse. 
Vi har et stort udeareal, der rummer legeplads med forskellige klatre- og legeredskaber, 
svævebane og en stor sandkasse. Vi har en multibane, bålplads samt mooncarbane, som vi 
dagligt benytter. Som en del af skolen har vi naturligvis også mulighed for at låne skolens 
øvrige faciliteter. 
 

SFO II (4. – 7. klasse) er et tilbud, hvor rammerne er som i SFO I, blot tilpasset og målrettet 
de større børn. SFO II består af et hyggeligt lokale indrettet med hyggekrog, mulighed for 
kreative aktiviteter, ”spillekrog” mm. Vi tager på ”Vilde Vulkaner” om sommeren og tilbyder 
klubaftener, hvor vi bl.a. laver aftensmad sammen ca. 1. gang om måneden. 
I SFO II lægges der vægt på frihed under ansvar. Børnene får flere muligheder og privilegier, 
men skal samtidig deltage mere selvstændigt og aktivt. De har medindflydelse på 
aktiviteterne, idet der jævnligt drøftes ønsker til diverse indkøb m.m. I SFO II er der en fast 
pædagog (Nanna) som hver dag varetager børnenes behov. 
 
Morgen SFO 

Hver morgen kl. 6.15 – 08.15, åbnes morgen SFO. Vi tilstræber at børnene får en god, rolig 
og hyggelig start på dagen. Der er morgenmad indtil kl. 07.30, og ca. kl. 08.05 sendes 
børnene i skole. 
 

SFO efter skolen 

Efter endt skoledag, åbner SFO’en.  
Mandag til torsdag lukker vi kl.16.45, fredag lukker vi kl. 16.15.  
På mange måder er SFO'en et frirum, hvilket vil sige, at børnene selv kan vælge, hvad de vil 
bruge tid på. Hver dag først på eftermiddagen tilbydes et mindre mellemmåltid i vores café i 
alrummet. Ellers er dagen fyldt med forskellige aktiviteter - både aktiviteter, der er 
pædagogisk målrettet, men også aktiviteter, der er mere spontane, hvor vi griber pludselig 
opståede ønsker, sjove og skøre idéer. 
Omkring kl. 16.00-16.30 begynder vi så småt at lukke aktiviteterne ned efter en god dag. 
 

Garderobeforhold 

Børnene har deres tøj og tasker i skolens garderobe. Hvert indskolings barn har en fast 
plads til overtøj og evt. skiftetøj. Husk, det er en god idé at skrive navn i jeres børns tøj. Det 
ville være dejligt, hvis sko og andet bliver sat op, så gulvet er ryddet. 
 



 
Mobiltelefoni 
 
Vi anser SFO’en som et fristed, hvor børnene skal kunne udfolde sig frit. Når børn i SFO I 
har mobiltelefoner med, skal de være slukket og ligge i deres tasker. For børn i SFO II kan 
mobiltelefonerne bruges, efter aftale med en pædagog.   
 

Aula og komme/gå systemet 

På Aula opslår vi relevante oplysninger og information. 
Hver uge kan plan over aktiviteter ses på Aulas oversigt. Planen kan også ses på den 
fysiske opslagstavle på gangen ved SFO’en. 
Spørg gerne personalet i SFO’en for at få mere viden om systemet. 
På Aula har vi komme/gå system, hvor børnene indkrydses og udkrydses, det er VIGTIGT at 
sige farvel til en voksen og være sikker på, at udkrydsning har fundet sted.  
 

Vores pædagogfaglige afsæt 

SFO er på mange måder et bindeled mellem dagtilbud og skole og udgør således en vigtig 
brik i overgangen fra børnehave til skole.  
 

● Personlige kompetencer 
● Sociale kompetencer 
● Sprog 
● Krop og bevægelse 
● Naturen og naturfænomener 
● Kulturelle udtryksformer og værdier  

Vi lægger vægt på at hjælpe børn til selv at løse deres konflikter. Det gør vi gennem en 
anerkendende pædagogisk tilgang. Vores hensigt er, at børnene skal kende og tage ansvar 
for - og bidrage til deres rolle i fællesskabet 
  
Arrangementer og forældresamarbejde 

Vi er en aktiv SFO, og vi afholder større og mindre arrangementer af forskellig art i løbet af 
skoleåret bl.a. Halloweenfest og julehyggedag. Det bliver annonceret på AULA og med 
plakater i SFO. 
Vi opfordrer forældre og bedsteforældre til at deltage i de forskellige begivenheder for at 
styrke kendskabet til hinanden. Samarbejdet med jer forældre foregår i en åben, ærlig og 
tryg dialog, så medarbejder og forældre sammen kan skabe et godt fundament for børnenes 
udvikling og trivsel. 
 

Vilde Vulkaner 

Vilde Vulkaner er en børnefestival, som finder sted fra onsdag til fredag i den første uge af 
sommerferien. Vilde vulkaner finder sted i Vordingborg og er et tilbud til SFO II børn. 
www.vildevulkaner.dk  
 
 
SFO og skole 
Vi har et velfungerende samarbejde, skole og SFO imellem. SFO’ens medarbejdere 
deltager, som før nævnt, i undervisningen både i børnehaveklasse, indskoling og på 
mellemtrin. Vores opgave er at understøtte børnenes læring, sikre god trivsel og fungere 
som bindeled mellem skole og hjem. 
 

http://www.vildevulkaner.dk/


Takster og ind/udmeldelse  

Børn kan indmeldes i SFO’en fra dag til dag, og der er ikke venteliste. 
Udmelding skal ske til den 1. i en måned og med en måneds varsel.  
Dette gøres via dette link Tilmelding til SFO på Holbæk Kommunes hjemmeside ved brug af 
NemID. 
Information om takster samt ind/udmelding til SFO’en findes på kommunens hjemmeside. 

 
Lukkedage 

SFO’en har følgende lukkedage: 

● Juleaftensdag (ingen fællespasning) 
● Dagene mellem jul og nytår  
● Mandag, tirsdag og onsdag inden påske 
● Fredag efter Kr. Himmelfartsdag 
● Grundlovsdag (ingen fællespasning) 
● Uge 29 og 30 

 
På lukkedage tilbyder Holbæk kommune fællespasning for indskrevne børn i SFO’en. Det 
foregår i Solsikken i Gislinge i tidsrummet 06.00 - 17.00 (fredag 16.45). Som det fremgår er 
juleaftensdag og grundlovsdag ikke omfattet af tilbuddet om fællespasning. 
Mere info findes på Holbæk Kommunes hjemmeside.  
 
 
Kontakt  

Svinninge SFO 
Hovedgaden 76 F 
4520 Svinninge 
 

• Tlf. SFO I:   72 36 49 62 

• Tlf. SFO II:  72 36 36 53 
 
Personalet i Svinninge SFO 
Majbrit Jakobsen  
Emine Feyza Yildiz 
Karina Westergaard  
Kirsten Sihm 
Sanne Larsen 
Nanna Westy Larsen 
Kontaktklassernes pædagoger har faste timer i SFO hver uge 
Studerende  
 
 
Åbningstider 
Mandag - torsdag        Kl. 06.15 – 08.15 og 14.15 – 16.45 
Fredag                   Kl. 06.15 – 08.15 og 14.15 – 16.15 
I ferieperioder er der åbent hverdage fra   Kl. 06.15 – 16.45 – fredag til 16.15. 
 

Svinninge skoles ledelse 

Skoleleder       Annie Bach 

Pædagogisk leder     Dorthe Bergman 

Pædagogisk leder       Sarah Søndergård 

https://holbaek.dk/selvbetjening/familie-og-born/

