
Samarbejde 

Alle indgår i et tæt samarbejde omkring barnet. 

Dvs. forældre, hele personalet, samt andre res-

sourcepersoner, der er tilknyttet skolen . 

SFO´en deltager aktivt i de fælles arrangemen-

ter der eksisterer fx skolegårdsfesten, Byen, fer-

nisering, dimission m.m.  

Skole/ hjem samarbejdet sker enten ved at del-

tage i de samtaler omkring klassen, som den 

enkelte pædagog primært er  tilknyttet—eller 

ved særskilte SFO arrangementer. Forældre kan 

altid bede om en samtale vedrørende deres 

barn.  

 

Sorø Kommunes pædagogiske 

pejlemærker gennemsyrer den 

måde vi arbejder og skaber 

relationer på.  

 

 

Ruds Vedby Skole—

Børnenes fremtid 

Velkommen til 

SFO´en  



Formål: 

SFOén skal: Skabe de bedste rammer så bør-

nene trives og udvikler sig.  

SFO´en arbejder overordnet efter skolens fire vær-

disætninger. Derudover har SFO´en specielt fokus 

på, at SFO´en fremstår som en stærk enhed under 

skolen. 

SFO´en skaber tryghed, og alle børnene oplever, 

at der er tillid til de voksne og til hinanden. Tryg-

heden skabes ved at børnene inddrages i at tilret-

telægge aktiviteterne, og at disse aktiviteter bliver 

synlige for alle brugere via de elektroniske medier. 

Det gælder for alle vores aktiviteter, at der gerne 

må inddrages en skæv vinkel, sådan at børnene og 

de voksne via disse tosserier bliver glade og moti-

veret til at være i SFO´en.  

SFO´en  

Der er tilknyttet  en SFO 1 og 2 til  Ruds Vedby 

Skole. 

SFO 1: SFO 1 er for børnehaveklassen til og med 

3. klasse—alle børnene tilhører indskolingsafdelin-

gen. 

SFO 2: SFO2 er for 4. klasse til 6. klasse. De har  

base i det gule hus ved siden af skolen. 

Teamet omkring SFOén:  

Teamet består af Pia S. Sørensen som er morgen-

åbner.  

I ferien er Pia også tilknyttet SFO´en.  

Jan Karlsen: SFO og skole 

Jacob Guldbrandsen: SFO og skole 

Mathias Kromann: Har halvdelen af sin tid i SFO / 

skole—resten af tiden er han tilknyttet ungdoms-

klubben.  

Der afholdes fælles personalemøde en gang om 

måneden for hele teamet. Derudover afholdes der 

teammøder i andre grupper efter behov. Personalet 

deltager i teammøderne.  

Åbningstider 

SFO´en har åben hver dag fra 6- 17, dog fredag til 

kl 16. 

Følgende hverdage har SFO 1 lukket: Dagen efter 

Kr. Himmelfart og Grundlovsdag. Tre uger af bør-

nenes sommerferie, er der nødpasning på Holberg-

skolen. SFO 2  har åbent de dage, hvor eleverne 

går i skole. 

Mellem jul og nytår er der nødpasning til SFO 1 

børn. 

 

 

Arbejdsopgaver for SFO personalet: 

Skoledelen 

Personalet er tilknyttet ca. halvdelen af den dagli-

ge arbejdstid i skoledelen. Her deltager personalet 

aktivt i undervisningen. 

Nogle understøttende undervisningstimer samt 

arbejdet med fri for mobberi, bliver også varetaget 

af SFOéns personale.  

Undervisningen planlægges i et forpligtende sam-

arbejde mellem personalerne på skolen.   

 

SFO- delen. 

Her arbejdes der med planlagte aktiviteter, som 

fremmer det enkelte barns udvikling - både i det 

sociale samspil samt med det kreative for øje. 

Såvel SFO 1 som SFO 2 har en årlig overnatning  

bestående af 2 dage i den første uge af  sommer-

ferien.  I løbet af året er  der brobygning mellem 

3. klasse og SFO 2, så børnene  vender sig til at 

komme i SFO 2. 

Der er i løbet af skoleåret ligeledes fælles projekter 

mellem de to SFO´er.  

De løbende aktiviteter der foregår i SFO´en kan 

følges på  Tabulex (SFOéns elektroniske system). 

Her kan man også se SFOéns årshjul. Årshjulet er 

også at finde på skolens hjemmeside:  

www.rudsvedbyskole.dk/

www.rudsvedbyskole.aula.dk   

I løbet af året bliver der arrangereret  forældre-

komsammen, hvor man blandt andet kan se bør-

nenes aktiviteter.  

 

 


