
 
 
Praktiske oplysninger: 
  
Tuse SFO 1:   

 For alle børn fra 0. til 3. klasse.                         -   

 Der er pladsgaranti. 
  
Åbningstider:   

 Mandag    Kl. 13.15 –  17.00 
   Tirsdag —  torsdag  Kl. 14.00 —17.00 

 Fredag                Kl. 12.30 —16.30 
          
Morgenåbning: 

 Alle dage         Kl. 06.30 – 07.50  
  
På skolefridage  

 Mandag – torsdag   Kl. 06.30 – 17.00 

 Fredag   Kl. 06.30 – 16.30 
  
Lukkedage: 
Datoerne for lukkedage offentliggøres hvert år på skolens og Holbæk Kommu-
nes hjemmeside. 
  
Pris:   
Se kommunens hjemmeside www.holbaek.dk. 
   
Pædagogisk leder:  
 
                                     
SFO 2.  
Når børnene  starter i 4 klasse vil børnene automatisk blive overflyttet til SFO 
2. Vær opmærksom på, at der er jer forældre, der er ansvarlige for udmelding. 
af SFO 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Velkommen til  
Tuse SFO 

TUSE BYVEJ 2 - 4300 Holbæk 
  72 36 76 84 
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Tuse SFO1 – et fritidstilbud til børn 
som går i 0. - 3. klasse. 
 
Tuse SFO´s mål er at være et trygt og  
udviklende fritidstilbud til børnene: 
 

 Vi prioriterer børnenes sociale relationer, indbyrdes venskaber og samværet børn 
og voksne imellem. 
 

 Vi forsøger at skabe et miljø, som giver mulighed for omsorg, samvær og tid til 
fordybelse. 
 

 Vi vægter børnenes frie valg og leg højt. 
 

 Vores miljø ude og inde indbyder til børns egen leg og fantasi, og giver børnene 
lyst til at opleve, eksperimentere, skabe og få udfordringer. 
 

 SFO, skole og forældre samarbejder om det enkelte barn. 
                              
I cafe´en er børnene medansvarlige for at servere et let sundt eftermiddagsmåltid.   
 
  Øst: 

 Hernede er der mulighed for at spille bordtennis.  
 Der er mulighed for at lege i de enkelte klasselokaler. Der åbnes af en voksen 

og børnene har selv ansvar for, at rydde op og få låst lokalet når de forlader 
det. 

 Vi har vores værksted hernede. 
 Vi har lego-bord. 
 Vi har ”RO´en”, for de elever der har særlig behov for ro og stille aktiviteter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vest 

 Der er mulighed for at lege i de enkelte klasselokaler. Der åbnes af en voksen 
og børnene har selv ansvar for, at rydde op og få låst lokalet når de forlader 
det. 

 Her har vi spilleskab og legetøj. 
 
 
 

Tabulex 

 Er SFO’ens registrering. Der er børnene selv, der krydser ind og ud, det er 
vigtigt at huske. Hvis der opstår brand er det vigtigt, at vi nøjagtigt ved, hvem 
der er i SFO. Der er jer forældres ansvar, at skrive når jeres barn skal sendes 
til f.eks. sport, bus, musik, har legeaftaler eller skal hentes af andre. Vi har 
ikke altid tid til, at ringe til jer på arbejde for at tjekke op. Vi opfordre til, at I 
laver legeaftaler hjemmefra.  

 
Whiteboardtavlen 

 Hænger ved udgangen til legepladsen. Her kan børnene selv orientere sig om 
hvilke aktiviteter der er og hvor, samt hvilke voksne der er på arbejde. 

 
Ved vandautomaten: 
 Hænger et opslag med hvilke aktiviteter vi har i SFO´en i de kommende uger. 
 
Værksted 

 Vores værksted er både krea og udeliv. Så aktiviteterne kan både være i  
           værkstedet og bålpladsen.  
 
Emneuger 

 To gange om året afholder vi emneuger. Disse uger er alle ude hver dag efter 
skole og halvanden time frem. Der vil være aktiviteter som passer til emnet. 
Ugerne afsluttes med Åbent Hus om fredagen. 

 
Fodboldturnering 

 I maj tager vi til fodboldturnering i Vipperød. Dette er for 1.—3. klasse. 
 
Årgangsfester 

 Vi prioritere, at hver årgang får en fest i løbet af året. Der vil blive sendt ind-
bydelse ud.  

 
Tur ud af huset 

 Vi planlægger, at hver klasse kommer på tur minimum en gang i løbet af året. 
 
Vilde Vulkaner 

 Er en børne-musikfestival i Vordingborg, som er koloni for vores 3. klasser i 
sommerferien.– her er  brugerbetaling på ca. 250 kr. 

 
Fra efterårsferien frem til påske 

 Tilbyder vi hver årgang en computerdag. Barnet skal kunne sit eget UNI-login 
 Vi bruger salen til voksenstyrerede aktiviteter. 
 Vi har hallen en gang om ugen. 
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