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SFO er et sted, hvor børnene øver sig i at have frihed under ansvar. Vi 
har hver dag et udbud af aktiviteter, som børnene frit kan vælge imellem.
Børnene er selv ansvarlige for, at få krydset sig ind og ud af SFO’en på 
den givne dag, selvfølgelig med voksen bevågenhed. 

I forhold til udbuddet af aktiviteter, så benytter vi os af skolens mange 
lokaler og udenoms arealer, og kan derved være spredt ud over hele 
skolens matrikel. Det betyder, at man ved afhentning nogle gange må 
beregne lidt ekstra tid, idet skolen er stor, og vi kan befinde os i det 
fjerneste hjørne.

Vores pædagogiske læreplaner:

Personlig udvikling og sociale kompetencer – det betyder f.eks.
• Øve sig i at lytte til andre
• Kunne modtage og forstå kollektive beskeder
• Kunne tåle at der bliver stillet krav
• At kunne indgå i gruppesammenhænge

Æstetiske, sproglige og kropslige kompetencer – det betyder f.eks.
• Øve børnene i at sætte ord på egne følelser og behov
• Tilskynde børnene til æstetiske udfoldelser omkring sangremser,
  danse, natur og idræt
• Arbejde med børnenes fin- og grovmotoriske udvikling

Mødet med natur og kultur – det betyder f.eks.
• At bruge udeområder til f.eks. bål, lege og boldspil
• At færdes hensynsfuldt i naturen
• At få mulighed for at stifte bekendtskab med kulturen i nærmiljøet

På vores Facebook-profil og hjemmeside finder du flere billeder fra vores 
hverdag på Rosengårdskolen. 

Praktisk information

Åbningstider:
Morgenåbning foregår i vores anneks ”Huset”, og er opdelt i 2 moduler; 
6.30 - 8.00 og 7.00 - 8.00. Der serveres morgenmad i tidsrummet 6.30 - 7.30.
Vi åbner i SFO’en kl. 14.00, og lukker alle dage kl. 16.45.

Lukkedage:
Rosengårdskolens SFO er lukket de tre dage op til påske, dagen efter Kr. Him-
melfart, Gundlovsdag og ugerne 28-29-30, men barnet har mulighed for at få 
pasning andre steder i kommunen. Der er desuden lukket på helligdage.

Betaling:
Vi følger Odense Kommunes vejledende takster for børnehaver.

Husk:
Indesko, skiftetøj, regntøj og gummistøvler samt frugt og madpakke både til 
frokost og eftermiddag.

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


