
Praktiske oplysninger 

Åbningstider 
Mandag til fredag kl. 6.30-16.45 
 
I lukkeugerne er der mulighed for pasning på Tarup 
Skole, Sanderumskolen eller Ejerslykkeskolen. I foråret 
drejer det sig om:  
Påskeferien i uge 16, hvor taksten er 247,-. 
Fredag efter Kr. Himmelfartsdag, hvor er taksten 86,- 
Sommerferielukning i uge 28-29-30 hvor taksten er 
427,- pr. uge. 
 

Betaling 
Følger Odense Kommunes vejledende takster, som pr. 
1. januar 2019 er kr. 1.808,- for Forårs-SFO i tidsrum-
met kl. 6.30-16.45. 
 

Husk 
Indesko, skiftetøj, formiddagsmad/frugt, madpakke, 
eftermiddagsmad, regntøj og gummistøvler. 
 

Kontakt 
Stine Black, indskolingsleder: 63753111 
Skolens kontor: 63753100 
 
 

 
Fællesskab  

Alle er med 
Fælles oplevelser 

Stolthed 

 
 
 Tarup Skole og 

SFO’s værdier 

Trivsel 
Stærke venskaber 

Fælles ansvar for trivsel 
Tydelig  

kommunikation 

Engagement 
Involvering 

Ansvarlighed 
Begejstring 

Udvikling  
gennem læring 

Lyst til at blive bedre 
Stærke medarbejdere 
Gode læringsmiljøer 

www.tarupskole.odense.dk 

 Forårs-SFO 
Marts - juni 2019 

 
 

Tarup Skole 
Østrupvej 39 

5210 Odense NV 
Kontoret: 63753100 
Caféen: 63753112 

SFO-kontoret: 
63753111 

  



Forårs-SFO 
Forårs-SFO er en heldags-SFO for børn til de kommende 
0. klasser i perioden 1. marts frem til starten på skoler-
nes sommerferie den 28.06.2019, hvor børnene overgår 
til den regulære SFO. 
 
I Tarup Skoles Forårs-SFO giver vi børnene mulighed for 
en glidende overgang til deres nye liv i skolen. Børnene 
får en særlig introduktion til SFO og skole med mulighed 
for at lære hinanden og personalet at kende under tryg-
ge forhold. 
 
I Forårs–SFO’en får børnene mulighed for at blive fortro-
lige med SFO’ens rammer, struktur og dagligdag. Derved 
kan børnene få et større overskud til at fokusere på sko-
lestarten i august, som derfor kan blive en  tryg og rar 
oplevelse. 
 
I Forårs-SFO’en: 
• er udfordringer og aktiviteter tilpasset den specifikke 

aldersgruppe. 
• indgår børnene nye venskaber. 
• har børnene indflydelse på egen hverdag. 
 

 
I Tarup SFO er vi: 

Aktive 

Nærværende 

Imødekommende 

Ansvarlige 

Fagligt velfunderede 

Dagligdagen 
Der er tre faste pædagoger i Forårs-SFO’en. De fortsætter, 
så vidt det er muligt, som primærpædagoger på de kom-
mende 0. klasser efter sommerferien og vil dermed have et 
indgående kendskab til børnene inden skolestarten. Udover 
de tre faste pædagoger er der studerende og pædagogmed-
hjælpere fra skolen/SFO’en samt 1-2 pædagoger og/eller 
pædagogmedhjælpere fra børnehusene. 
 
På forældreintra kan I løbende følge med i ugens aktiviteter, 
så I har mulighed for at forberede børnene på dagens aktivi-
teter. 
 

Grundskema i Forårs-SFO: 
 
 

 

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

06:30-09.00 
Møde ind i 
SFO/leg 

Møde ind i 
SFO/leg 

Møde ind i 
SFO/leg 

Møde ind i 
SFO/leg 

Møde ind i 
SFO/leg 

09:00-09.30 Samling  Samling  Samling  Samling  Samling  

09.30-10.00 Frikvarter Frikvarter Frikvarter Frikvarter Frikvarter 

10.00-11.00 

Bevægelse 
Legeøen 

Klar, parat! 
Leg med 

tal 

Bevægelse 
Legeøen 

Klar, parat! 
Leg med 

tal 

Tur 

Bevægelse 
Legeøen 

Klar, parat! 
Leg med 

tal 

Bevægelse 
Legeøen 

Klar, parat! 
Leg med 

tal 

11.00-11.45 Madpakker Madpakker Madpakker Madpakker Madpakker 

11.45-12.15 Frikvarter Frikvarter Tur Frikvarter Frikvarter 

12.15-13.30 Aktivitet Aktivitet Tur Aktivitet Aktivitet 

13.30-14.00 
Eftermid-
dagsmad 

Eftermid-
dagsmad 

Eftermid-
dagsmad 

Eftermid-
dagsmad 

Eftermid-
dagsmad 

14.00-16.45 Alm. sfo Alm. sfo Alm. sfo Alm. sfo Alm. sfo 


