
Praktisk information

Lokaliteter:
Oasen på Rosengårdskolen (ved boldbanen)

Åbningstider:
Oasen åbner lige efter endt undervisning for 4. klasse og lukker kl. 16.45

Tilmelding:
Foregår elektronisk på Odense Kommunes hjemmeside. Der åbnes for 
tilmelding maj 2019.

Moduler:
Eftermiddagsmodul: 1.138 kr. pr. måned i 11 måneder
Morgenmodul: sammen med SFO for 0.-3. klasse, 389 kr./md.
Tilkøb af feriepasning: såfremt barnet er tilmeldt SFO-2, vil feriepasning 
være en mulighed sammen med SFO for 0.-3. klasse

Fritidsvejledning:
Efter aftale

Kontakt:
SFO-telefon: 2928 1766

Daglig leder af SFO:
Line Voldsgaard, telefon 5121 1817, email: lvo@odense.dk

Skolens telefon: 6375 3700

Rosengårdskolens skoleleder: René Kaaber

Stærmosegårdsvej 51, 5230 Odense M · Telefon 6375 3700 · rosengaardskolen.buf@odense.dk
Find os på Facebook og besøg os på www.rosengaardskolen.dk

OASEN
SFO-2 på Rosengårdskolen 



Oasen (SFO-2)
Oasen (SFO-2) er et tilbud efter skoletid i tidsrummet 14-16:45. Vi har 
lokaler i Oasen, som ligger for enden af skolen ved gymnastiksalene. 
I Oasen finder man: Medie-, krea-, hygge- og køkken-alrum.
 
Oasen skal være et hyggeligt sted at være og her er ‘det at trives’ det 
vigtigste! Her prøver vi at skabe en form for hjemlig stemning.
Vi italesætter godt sprogbrug, og vi italesætter god opførsel samt hvordan 
vi er overfor hinanden. Vi motiverer børnene til at indgå i et betydnings-
fuldt og forpligtende fællesskab. 

Vi serverer eftermiddagsmad og drikke for børnene, så de kan få en bid 
og en forfriskning når de kommer fra skole. Det kan være knækbrød, 
agurkestænger, æbler, saft og én gang ugentlig maddag. 
Vi inddrager børnene i at klargøre og lave den mad der serveres for dem, 
samt at de bagefter skal hjælpe med oprydningen.

Oasen er et sted, hvor vi har det godt og hvor vi behandler hinanden 
godt. 

- Vi lytter til hinanden.
- Vi hjælper hinanden.
- Vi løfter hinanden. 
- Vi ser hinanden og kigger hinanden i øjnene.
- Vi siger “Hej” og “Farvel” til hinanden.

I Oasen tilbyder vi børnene forskellige aktiviteter, som de kan deltage i.

- Aktiviteterne skal være med til at udvikle børnene og styrke deres indlæring           
  og trivsel. 

- Det er vigtigt at vi gør noget sammen med andre, hvad end om det er:
 - At lave mad
 - At spille rundbold
 - At spille kort
 - Med mere… 

Det er også stedet, hvor man skal kunne slappe af, og det er helt okay at 
sætte sig med sin computer og telefon, hvis det er dét man har brug for. 
I Oasen rydder vi op efter os selv og hjælper med at holde stedet pænt.
Oasen er en skofri-zone, hvor vi ønsker, at det er normalt at gå i sutsko eller 
strømper. 

Oasen har et tæt samarbejde med SFO-2’erne på de skoler som ligger i nær-
miljøet. Vi besøger hinanden og laver aktiviteter sammen. Det giver børnene 
mulighed for at møde andre børn samt mulighed for at skabe venskaber på 
tværs.


