
Bispehøjen 2, 4300 Holbæk, www.bjergmarkskolen.dk

SFO 1 

Bjergmarkskolen



2

Velkommen til SFO 1

SFO 1 er et fritidstilbud til alle børn, der er indmeldt på  
skolen fra 0. - 3. klasse.

SFO er stedet, hvor børnene har mulighed for at være sammen og få  
oplevelsen af at være en del af et fællesskab. Her leger vi, tager på ture, 
går i svømmehal eller deltager i de planlagte aktiviteter i et af temaom-
råderne. Vores fire temaområder er Digitalt værksted, Krea, Udeliv samt 
Leg og sport.

I SFO arbejder vi med det mål at styrke fællesskabet samt barnets selvværd 
og selvtillid. Vi finder det vigtigt, at børnene bliver i stand til at forholde 
sig til almindelige gældende normer og regler og lærer, hvordan de opfører 
sig sammen med og overfor hinanden.

På Bjergmarkskolen arbejder lærere og pædagoger tæt sammen om det  
enkelte barns læring og trivsel. Pædagogerne har timer i skolen, og de 
bliver derfor en naturlig del af klassens dagligdag.

Udover det pædagogiske personale er der SFO-leder Anne G. Hansen 
samt to koordinator, Bente Nielsen og Charlotte Smidt.

Vi glæder os til et godt og tillidsfuldt samarbejde med jer, og vi håber, at 
både børn og forældre vil få nogle gode oplevelser her. I er altid velkomne 
til at henvende jer, hvis I har noget på hjertet.

Velkommen til 

Med venlig hilsen
Personalet i SFO
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Praktiske oplysninger
Ind- og udmeldelser
I SFO er der pladsgaranti. Du skal indmelde dit barn på
https://holbaek.dk/selvbetjening/familie-og-boern/

Har du spørgsmål til ind- og udmeldelser kontaktes:
Borgerservice
Jernbanevej 6, 4300 Holbæk
Telefon: 72 36 36 36
E-mail: pladsanvisningen@holb.dk

Du kan finde information på skolens hjemmeside om takster og  
ændringer ved årsskiftet.

Når dit barn er indmeldt du blive bedt om tilladelser til fx at tage i 
svømmehallen. 

Åbningstider i SFO
Mandag-torsdag kl. 6.30-17.00, fredag kl. 6.30-16.30. 
SFO’en åbner, når skoledagen slutter
 
På skolefridage har SFO åbent kl. 6.30-17.00. Fredag kl. 6.30-16.30.

Der vil være fællespasning i et børnehus i byen på de fleste lukkedage. 
Oplysning om fællespasning kan løbende ses på Aula.
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Dagens gang
Der er morgenåbning i blok A og blok C. Her tilbydes morgenmad frem 
til kl. 7.30. Kl. 7.50 går børnene i skole. Børn, der ikke er indmeldt i SFO, 
må opholde sig på skolen fra kl. 7.50. 

Efter skoletid og frem til kl. 16 er der tilbud om forskellige aktiviteter. 
Hvis aktiviteterne strækker sig udover kl. 16.00, vil vi gøre opmærksom 
på dette. Om eftermiddagen vil børnene blive tilbudt et mellemmåltid. 
Hvis der er nogle børn, der er meget sultne, bør de have en ekstra 
madpakke med til om eftermiddagen.

Selvom børnene hører til i en bestemt blok, må man gerne besøge 
hinanden efter aftale med en voksen.

Skiftesko/tøj
Hvert barn har en garderobeplads ved klassen. Her er der mulighed for 
at opbevare ekstra tøj og sko. Vi opfordrer til praktisk tøj i forhold til 
årstiden. Det er en god ide at skrive navn i skiftetøj, overtøj, 
hjemmesko m.m.

Svæve- 
bane

Sport og 
leg
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Mobiltelefoner
Det er ikke tilladt at bruge sin mobiltelefon i SFOen. Hvis børnene møder 
i SFO om morgenen, skal mobiltelefonen blive i tasken. Når skoledagen 
begynder, låses telefonen inde i klassens skab. Herfra låses den ud, når 
barnet skal hjem. Vi henviser i øvrigt til skolens mobilregler.

Digitalt værksted
Der er IT-cafe for 2.-3. årgang, hvor børnene kan spille computer, Playstati-
on og iPad. Læs om reglerne for spil her: bjergmarkskole.dk/sfo-regler

Fremmødekontrol
Møder barnet i SFO om morgenen, krydser barnet sig ved komme-gå-skær-
men ved krydserbordet. Alle børn er krydset ind ved overgangen fra skole 
til SFO. Barnet krydser sig ud, når det går hjem og siger farvel til en vok-
sen.

Alle beskeder og aftaler om barnet i SFO skal ske mellem forælder og en 
medarbejder og gerne via Aula.

Ved SFO-start gives en introduktion til Aulas komme-gå system.

Bålhuse
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Ferie og skolefridage
I skoleferierne er alle afdelingerne slået sammen i en blok. Der vil være 
særlige aktiviteter og ture ud af huset. Børnene skal medbringe madpakke 
og drikkedunk, som lægges i køleskabet.

Af hensyn til ture og dagens aktiviteter skal barnet være i SFO inden kl. 9.30. 
Der vil i god tid blive udsendt en særlig information om de respektive 
ferieuger/dage.

Forældresamarbejde
Der bliver løbende udsendt information via Aula. Her kan I læse om 
planlagte aktiviteter i den kommende periode og andre væsentlige 
forhold vedrørende SFO.

Har I som forældre spørgsmål eller bekymringer om jeres barn, kan I altid 
henvende Jer til os. Der vil være et forældremøde ved skoleårets start, 
hvor lærere og pædagoger er til stede. Derudover vil der være forskellige 
arrangementer hen over året i skole og SFO. 

Ture ud af 
huset
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Aktuelle telefonnumre
Skolens kontor ........................................ 72 36 70 10

Anne G. Hansen ...................................... 72 36 47 57 
SFO-leder
 
Bente Nielsen ......................................... 72 36 63 97 
Koordinator SFO 1, Blok A

Charlotte Smidt ...................................... 72 36 60 41 
Koordinator SFO 1, Blok C/SFO 2 Blok D

Blok A ..................................................... 72 36 74 13

Blok C ..................................................... 72 36 74 16

Blok D .................................................... 72 36 74 15

Forsikring
Holbæk Kommune har ikke nogen forsikring, der dækker private ejendele. 
Medbragt legetøj mv. er derfor på eget ansvar. Kommunen har ikke nogen 
fritids- og ulykkesforsikring. 

Krea

Udeliv
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