SFO2:

SFO 2 er for alle børn fra 4. til 7. klasse
med pladsgaranti. Indmeldelse kan ske fra
dag til dag. Som forældre skal I være
opmærksomme på, at jeres barn
automatisk bliver overflyttet til SFO 2 i
4.klasse og at det er jer, der skal udmelde
dem med en måneds varsel.

Åbningstider:

Mandag - torsdag kl. 14.00 – 17.00
Fredag
kl. 14.00 – 16.30
Mandag & torsdag kl. 17.00 – 20.00
Mellemtrinet har i 20 uger med
undervisning til kl. 15.00, hvor SFO 2 først
åbner kl. 15.

Morgenåbning for

Børnene, der er indskrevet i SFO 2, har
mulighed for hver dag at få morgenmad i
SFO 1 mellem 6.30 -7.30.
Alle dage
kl. 06.30 – 07.50
i skoleferier
kl. 06.30 – 09.00

Børn i SFO 2:

Skolefridage:

VELKOMMEN TIL
Tuse SFO 2

Mandag – torsdag kl. 09.00 – 17.00
Fredag
kl. 09.00 – 16.30
På skolefridage kan der være tidspunkter,
hvor SFO 2 børnene også er sammen med
børnene i SFO 1.

Lukkedage/fællespasning: Datoerne for lukkedage offentliggøres på
skolens og op Holbæk Kommunes
hjemmeside hvert år.
Pris:

Se kommunens hjemmeside
www.Holbaek.dk.

Delvis brugerbetaling:

Cafe´mad.

Leder:

Tlf. 72 36 63 36

TUSE BYVEJ 2 - 4300 Holbæk
 72 36 52 76

SFO 2 – et fritidstilbud til dit barn, som går på 4. – 7. klassetrin.
SFO 2 skaber en ekstra værdi i børnenes hverdag. Den livslæring der
sker i SFO 2 fokuserer på, at børnene oplever at indgå i inkluderende
og forpligtende fritidsfællesskaber.
•

Der er voksne, der engagerer sig i barnets læring og
udvikling.

•

Børnenes venskaber er højt prioriteret.

•

Børnene oplever, at de har frit valg, når det gælder valg af
aktiviteter. Samtidig vil børnene opleve, at de frie valg
forpligter og har konsekvenser.

•

Vi understøtter udvikling af fællesskaber på tværs af
interesser, køn, alder og kulturer.

•

Vi er værkstedsopdelt i Café, KREA/design, Sport/bevægelse,
Musik og IT/medie.

I Caféen sikrer de voksne, at der kan købes et sundt mellemmåltid,
og at der er en god atmosfære – en ramme for trivsel – både fysisk og
mentalt.
I KREA/design har børnene mulighed for ro og tid til fordybelse.
Det er i KREA, de får mulighed for at eksperimentere med deres
kreativitet og kunstneriske udfoldelse. Børnene kan skabe værdifulde
relationer på tværs af alder og opleve det gode samvær omkring
fælles interesser. Et rum, hvor der arbejdes med stor anerkendelse og
respekt for hinanden.
Sport/bevægelse er der mulighed for på vores fine udeområder. Der
er fokus på fællesskabet, de sociale spilleregler og børnenes
individuelle fysiske udvikling.
I Musikværkstedet inspireres børnene til at forfølge egne ideer og
planer ved at eksperimentere – at turde lege med musikken og finde

nøgle til egen læring. Som inspiration lyttes til forskellig musik på
anlægget.
I IT værkstedet har børnene mulighed for at danne nye relationer og
for at styrke deres sociale og kommunikative kompetencer via de
digitale medier.
De får kommunikeret både fysisk med deres venner i rummet og med
andre ude i cyberspace, og får derved lært de sociale spilleregler i de
forskellige kontekster. De får brugt deres fantasi og tænkt abstrakt for
derved at kunne problemløse udfordringer i spil, i fællesskab med
eksisterende og nye relationer.

