
 

        Vel mødt i Næsbjerg SFO ! 
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Side 2 

Velkommen til Næsbjerg SFO  

Med denne folder vil vi gerne byde jer og jeres barn velkommen. 

Sammen med jer ønsker vi at skabe de bedste betingelser for jeres barns 

hverdag.  

Vi ønsker, at Næsbjerg SFO skal være et sted hvor børn, forældre og per-

sonale føler glæde ved at komme. 

I sfo’en mener vi at det er vigtigt at børnene har tid til at lege! Samtidig 

er vi ambitiøse og vil gerne inspirere børnene og tilbyde nogle aktiviteter 

og muligheder, som vi mener er dannende, sunde og lærerige.  

I Næsbjerg SFO har børnene mulighed for at lære, udvikle og afprøve 

vigtige sociale og personlige kompetencer under guidning af nærværen-

de voksne.  

Åbningstider: 

Mandag til torsdag kl.  6.00—16.45 

Fredag kl. 6.00—15.30 

Lukkedage: 

Næsbjerg SFO har lukket i uge 29 og 30 i sommerferien. Vi har også luk-

ket  mandag til onsdag i påskeugen, fredag efter Kristi Himmelfartsdag 

og d. 24-31 december. Vi beder om ferietilmelding og har et ønske om I 

melder dette tilbage så konkret som muligt. Samtidig bedes barnet være 

mødt ind senest kl. 9 disse dage medmindre andet er aftalt med perso-

nalet. Har vi ikke hørt fra jer kl. 9, formoder vi at jeres barn holder fri. 
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Kontaktoplysninger: 

Nordenskov Næsbjerg Skole 

Afd. Næsbjerg Troesmosevej 2 

6800 Varde  

SFO: Telefon: 79948576/20452903 

SFO– og juniorklubleder  

Claus Dalgaard Jensen 

claj@varde.dk eller tlf: 21 62 53 38. 



Side 6 

Aula:  

I Næsbjerg Sfo benytter vi os af Aula.  

Aula er et let tilgængeligt og sikkert redskab, som gør det nemt og 

overskueligt at tage del i jeres barns hverdag. I kan læse mere om  

Aula her: 

 https://aulainfo.dk   

Det betyder meget for os og dit barn, at du får skrevet et hente-

tidspunkt ind hver dag.  Vi registrerer børnene, når de møder ind i 

SFO’en, og det er derfor vigtigt, at I giver besked på Aula, hvis jeres 

barn er fraværende, afholder ferie, er syg eller lignende.  Alle beskeder 

skrives på Aula, hvis det er noget vi skal reagere på,  bedes dette mel-

des ind senest  30 min før. 

Vi vil så gerne bruge vores personaleressourcer bedst mulig, så husk 

altid at melde korrekt ind ift. feriedagene. Vi bruger også Aula til at 

kommunikere med dig som forældre om aktiviteter, arrangementer 

o.a.  

 

 

 

 

Side 3 

Medarbejdere i Næsbjerg SFO: 

      Jeanett    Rikke             Johnny 

                    

    Pædagog           Pædagog              Pædagog 

 

Mette         Lotte       Anne             Claus 

                   

                    Pædagog              Pædagog             Pædagog            SFO-leder 

 

Ind—og udmeldelser samt takster: 

Indmeldelse/udmeldelse og ændring af modul foregår på Varde kom-

munes hjemmeside. www.vardekommune.dk  eller på www.borger.dk  

Børnene kan tilmeldes 3 forskellige moduler, morgenmodul, eftermid-

dagsmodul og heldagsmodul. Indmeldelser og op i tid kan ske fra dag 

til dag med betaling fra d. 1. eller 15. i måneden. 

Udmeldelser eller ned i tid er med en måneds varsel til d. 1 eller 15 i 

måneden. 3. Klasse er automatisk udmeldt d. 1 august. 

Takster findes på https://www.vardekommune.dk/takster#takster-

daginstitution-dagpleje-sfo-mv 

 

 

https://aulainfo.dk
http://www.vardekommune.dk
http://www.borger.dk
https://www.vardekommune.dk/takster#takster-daginstitution-dagpleje-sfo-mv
https://www.vardekommune.dk/takster#takster-daginstitution-dagpleje-sfo-mv


Side 4 

Forældresamarbejde: 

I Næsbjerg SFO vægter vi forældresamarbejdet højt. Fundamentet til 

et givtigt samarbejde bygger på et respektfuldt tillidsforhold, der ska-

bes gennem en åben og ærlig dialog. Gensidig udveksling om barnets 

trivsel vil betyde, at vores fælles viden omkring det enkelte barn bliver 

større. Herved vil vi have de bedste forudsætninger for, at støtte op om 

barnets trivsel.  

Næsbjerg SFO deltager i skole-hjem samtaler i 0-3 klasse. I er altid 

velkomne til at komme til os såfremt I har behov for en samtale eller 

hvis I blot har tid og lyst til at komme i SFO’en. 

Morgenmad: 

Der er mulighed for morgenmad for de børn, der møder tidligt i tids-

rummet 6-7.15. Vi serverer sund morgenmad i form af havregryn, 

cornflakes, og enkelte dage vil der være havregrød eller boller. 

                

           

 

 

Praktiske oplysninger: 

Det er vigtigt, at Jeres barn har praktisk tøj, tilpasset vejret, som bar-

net kan bevæge sig i og som gerne må blive beskidt.  SFO’en har ikke 

skiftetøj og derfor bedes I sørge for at dette er i barnets garderobe. Vi 

opfordrer jer til at skrive navn i barnets tøj og fodtøj.  

I/jeres barn bedes rydde op i garderoben dagligt, da det letter den 

daglige rengøring. Garderoben skal tømmes hver fredag.  Tøj og sko 

der ikke er i garderoben vil blive samlet ved pedellen. 
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Aktiviteter: 

På aktivitetstavlen kan du og dit barn se, hvilke aktiviteter som er 

planlagt i SFO’en. Aktivitetsplanen ligger også tilgængelig på Aula, så I 

kan fortælle jeres børn omkring dette forinden. Måske dit barn bliver 

fænget af noget særligt, så du ved, du bare ikke må hente dit barn tid-

ligt denne dag. 

 

 

  

 

 

 

Har du eller dit barn idéer til aktiviteter, I ønsker i SFO’en, er I vel-

komne til at foreslå sjove, lærerige aktiviteter, vi måske kunne prøve 

af!  

 

 

 

 


