
FORÆLDREINFORMATION
NÆSBJERG SFO
Telefon: 79 94 85 76/20 45 29 03

Næsbjerg SFO



Åbningstider:
Mandag til torsdag: kl. 6.00 til 16.45
Fredag:   kl. 6.00 til 15.30

Næsbjerg SFO har lukket i uge 29 og 30 i sommerferien. Vi 
har også lukket onsdag i påskeugen, fredag efter Kristi Him-
melfartsdag, den 24.- 31. december og to årlige pædagogiske 
udviklingsdage. 
Der bliver bedt om tilmeldinger til skolefridage i god tid. 
Ferietilmelingen sker så konkret som muligt, og barnet møder 
inden kl. 9.00 disse dage.
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Principper Næsbjerg Skoles SFO:
Næsbjerg SFO er et fristed for børnene før og efter skole, hvor 
de kan udfolde sig med fritidsaktiviteter ude og inde i et trygt 
og udviklende miljø med voksenkontakt. 

Næsbjerg SFO bidrager gennem leg og aktiviteter til:
• at børnene lærer at omgå hinanden ordentligt og med 

respekt
• at der er plads til alle 
• at børnene lærer at indgå i et fællesskab
• at børnene hver dag har mulighed for at lave lektier efter 

egne og forældres ønsker
• at børnene hver dag er fysisk aktive sammen med hinan-

den og med voksne
• at børnene er udenfor hver dag
• at børnene har mulighed for at udfolde sig kreativt 
• at personalet prioriterer tiden med børnene højest.

Næsbjerg SFO’s pædagogik tager udgangspunkt i det enkelte 
barns trivsel og udvikling.

Vi sender med jævne mellemrum forældreinformation med 
oplysninger om aktiviteter og andre nyttige informationer. 



Skolebestyrelsen har en repræsentant, 
som er tilknyttet SFO.

 
Retningslinjer:

• Alle beskeder skrives på Tabulex, er 
det noget vi skal reagerer på, skal 
det skrives senest ½ time før.

• Vi sender gerne børnene til aftalte 
tider. Det kan ske, at vi glemmer 
det.

• Børnene skal være selvhjulpne, hvis 
SFO’en skal sende dem til bus, hjem, 
til sport eller lignende. Det vil sige, 
at de blandt andet selv skal kunne 
tage tøj på og huske deres ting. 

• 

• Børnenes legeaftaler skrives på 
Tabulex.

• Et barn, der er hentet, kan komme 
tilbage, hvis det er aftalt på forhånd.

• Børnene må gerne have en eks-
tra madpakke med , når de skal i 
SFO’en, men den skal spises ude 
eller ved et bord i SFO’en.

• Glemt tøj er forældrenes ansvar.
• P.s. vi træffes på telefonen ved akutte 

tilfælde.
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Smitsomme sygdomme:
Hvis vi konstaterer sygdom hos dit barn kontakter vi dig, så 
du kan hente dit barn. Det gør vi for dit barns skyld og for at 
undgå, at smitten spreder sig.

Barnet må først komme i SFO’en igen:
• Børnesår: Sårene er tørret ind, og skorperne er faldet af
• Fodvorter: Barnet skal have fodtøj på
• Fnat: Hele familien skal behandles
• Fåresyge: Når barnet er feberfri og kirtelhævelserne  
 aftagende
• Kighoste: Når temperaturen er normal, hyppig hoste er  
 ophørt og vaccinationen er påbegyndt
• Mæslinger: Når de er helt raske (rester af udslæt kan  
 forekomme)
• Skoldkopper: Blærerne er tørret ind
• Skarlensfeber: Efter tre døgns penicillin
• Øjenbetændelse: Når barnet er i behandling, og når  
 der kun er lidt pudsflåd, som ikke generer barnet, og  
 barnets almene tilstand ikke er påvirket
• Mellemørebetændelse: Når barnet er rask, evt. lidt flåd  
 fra ørerne, der ikke giver anledning til problemer
• Diarre: Når den almene tilstand er god
• Lussingesyge: Når barnet er rask
• Børneorm: Når hele familien har været i behandling.

Husk at meddele SFO’en om sygdommen på grund af fare for 
dem, der er gravide. Barnet skal i alle tilfælde være frisk og 
kunne klare at deltage aktivt i en almindelig dag.

LUS:
LUS SMITTER. Ingen børn må være i skole/sfo med levende lus. Hvis vi konstaterer 
lus hos dit barn kontakter vi dig for, at du kan starte behandlingen samme dag. 
Det er med til at mindske smittespredningen. Når dit barn er i behandling, må det 
gerne være i skole/SFO igen.
Et ugentligt lusetjek med tættekam er en god forebyggelse.
Vi har brug for din hjælp til at minimere luseplagen. Ansvaret for, at andre ikke 
smittes, er dit.



Morgenmad:
Der er mulighed for morgenmad til de børn, der møder tidligt. 
Vi serverer sund morgenmad i form af havregryn og cornflakes 
uden sukker med mælk og eventuelt rosiner.

Påklædning:
SFO’en har ikke skiftetøj. Derfor er det en god 
ide, at børnene har skiftetøj, regntøj og gum-
mistøvler stående i deres garderobe. Alle kan få 
brug for det. Vi opfordrer jer til at skrive navn i, 
fordi børnene ikke kan huske, hvad der er deres.

HUSK: Garderoben er forældrenes ansvar. Lær børnene, at de 
hver dag skal hænge deres ting op. Om fredagen skal den  
tømmes. Tøj og sko der ikke er på garderoben vil blive samlet 
og lagt ned til pedellen. Det er for at lette rengøringen.

Legetøj:
Medbragt legetøj er på eget ansvar.

Penge og slik:
Må kun medbringes efter aftale med SFO’en.

Mobiltelefon:
Børnenes mobiltelefoner skal blive i skoletasken, 
må kun bruges efter aftale med en voksen.

Forældresamtaler:
Næsbjerg SFO er med til samtalerne i 0-3 klasse.
I er dog altid velkommen til at komme i SFO’en.

6 



Vejen til og fra:
Det er forældrene, der har ansvaret for barnets vej til og fra 
skolen/SFO. Forældrene har ansvaret, indtil personalet har 
modtaget barnet.

Sygdom og fravær:
Da vi registrerer børnene, når de møder i SFO’en, er det vigtigt, 
at der gives besked på Tabulex, hvis barnet er fraværende, 
ferie, syg  eller lignende.

Information:
Vi informerer på forældreintra og Tabulex når der er behov.

Ret i børnenes stamkort  på Tabulex, ved ændring af:
• Adresse
• Arbejdsplads 
• Telefonnummer.

Dagens gang:
Mulighed for morgenmad  indtil kl. 7.15.
Efter skole skal børnene ud at lege.
Herefter forskellige aktiviteter efter børnenes interesser indtil 
lukketid.

Traditioner:
Julefrokost 
Sommerfest
SFO-dag 



Indmeldelse/udmeldelse/og ændringer af modul
foregår på Varde Kommunes hjemmeside.

Børnene kan tilmeldes på tre forskellige moduler: 
morgenmodul, eftermiddagsmodul og fuldtidsmodul.
Indmeldelse og op i tid eller ned i tid kan ske fra dag til dag 
med betaling fra den 1. eller den 15. i måneden. 

Udmeldelse er med en måneds varsel til den 1. eller den 15. i 
måneden.
3. klasse er automatisk udmeldt til den 1. august.

Pris:
Findes på Varde Kommunes hjemmeside.
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