
 
Praktiske oplysninger: 

Tilmelding 

Elektronisk indskrivning er fra den 4. nov. til den 17. nov. 2019  Jeres barn bliver 
automatisk udmeldt af børnehaven, for at begynde i FSFO den 1. marts 2020. I er 
meget velkomne til at kontakte os inden starten, hvis der er spørgsmål vedr. forårs-
SFO, på tlf.nr. er: 6375 7707 eller nnh@odense.dk. 

 

Åbningstider: 

Mandag til fredag kl. 06.30 – 16.45. Hvis barnet ikke kommer i FSFO, skal I ringe 
besked inden kl. 9.00 på tlf.nr. 6375 7707. 

 

Lukkedage:  

Skt. Klemensskolens SFO er lukket de 3 dage før påske, d. 22. maj, samt i ugerne 
28-29-30. Der er mulighed for at få pasning andre steder i kommunen. Der er des-
uden lukket på helligdage.  

 

Betaling: 

Vi følger Odense Kommunes vejledende takster for børnehaver. 

 

Husk: 

Indesko, skiftetøj, regntøj og gummistøvler, frugt, madpakke både til frokost og 
eftermiddag. Der tilbydes en skolemælksordning. 

 

Kontakt: 

SFO tlf. 6375 7707, SFO-leder Niels Haastrup   / nnh@odense.dk 

Skolens tlf. 6375 7700, skoleleder Morten Aaris. 

 

Forårs SFO 
På Skt. Klemensskolen 
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Dagligdagen i FSFO 

Vi arbejder med 4 hovedemner i FSFO: 

• Legeøen! Et læremiddel som understøtter børnenes sproglige opmærk-
somhed og skaber en idé for dem om, hvor de er på vej hen! 

 

• ”Fri for mobberi”! En kuffert fyldt med værktøjer så børnene styrker 
deres sociale kompetencer! 

 

• Motorik! Gennem øvelser og lege vil børnene bedre kunne mestre deres 
krop og øge troen på dem selv! 

 

• Trivsel! Alle børn skal være en del af et fællesskab og føle de høre til! 

Disse ting kendetegner tiden i FSFO, samtidig med at der arbejdes med Odense 
Kommunes dannelsesstrategi, hvor der er fokus på: 

• Vedholdenhed 

• Mod 

• Medmenneskelighed 

• Nysgerrighed 

 

Hvad er Forårs SFO (FSFO) 

FSFO betyder, at kommende skolebørn begynder deres indskolingsforløb på sko-
len pr. 1 marts det år, de skal begynde i skole. De starter i FSFO, hvilket giver bør-
nene mulighed for at blive fortrolige med skolens rammer, struktur og dagligdag, 
ligesom det giver mulighed for at opbygge relationer til kammerater og til perso-
nale på skolen, inden skolen begynder. Dette giver børnene en mere glidende over-
gang til skolen, hvorved de bliver mere læringsparate.  

 

Med et bedre kendskab til struktur og rammer og med relationer til kammeraterne 
får børnene et større overskud til at fokusere på skolestarten, der dermed kan blive 
en mere tryg og rar oplevelse. Det er vores ambition at sikre et bedre grundlag for 
at danne klasser, og et rigtig godt samarbejde mellem skole og forældre.  

 

I FSFO tilbyder vi udfordringer og aktiviteter tilpasset aldersgruppen, hvor børne-
ne har indflydelse på egen hverdag, og således at børnene kan blive fortrolige med 
skoledagens opbygning. 

 

Vi afholder åbent hus på skolen og i SFO d. 5. november 2019 kl. 16.00—
18.00, hvor I er velkomne til med jeres barn at komme og se skolens og SFO’ens 
lokaler.  

 

Vi laver aftaler med børnehusene i nærområdet om at komme på besøg med deres 
førskolebørn, og vi laver aftaler om overlevering for hvert enkelt barn. Hvis jeres 
barn kommer fra en institution, hvor der ikke er lavet aftale, så kontakt os for at 
lave en aftale. 

 

Normering 

FSFO har den samme normering som børnehusene, men når de starter i SFO og 
skole efter sommerferien, er der ikke så meget personale, som børnene har været 
vant i børnehusene. Det betyder, at der er mange praktiske ting, som børnene for-
ventes at kunne klare selv. Tage tøj på, lytte og udføre kollektive beskeder m.m., 
og det øver vi også i løbet af FSFO. 

 

Et eksempel  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

06.30-08.00 Morgen SFO (fælles for SFO og FSFO) 

08.00-09.00 Fri leg og enkelte stilleaktiviteter (allle børn gerne mødt) 

09.00.09.30 Samling med frugt, dagens program 

09.30-10.00 Luftepause/frikvarter 

10.00-11.00 Aktiviteter i små grupper 

11.00-12.00 Spise madpakker – frikvarter 

12.00-13.00 Aktiviteter / ude-leg 

13.00-14.00 Eftermiddagssamling / frugt/oprydning 

14.00-16.45 Aktiviteter fælles med alm. SFO 


