
Praktiske oplysninger 

Åbningstider 
Mandag til fredag kl. 6.30-8.00 i almen SFO’en på 
Østrupvej 39. 
Mandag til fredag efter skoletid til kl. 16.45. 
 
I skoleferierne er der sampasning for SFO og SFO2. 
 
I lukkeugerne, påskeferien, dagen efter Kr. Himmelfart, 
i sommerferiens uge 28, 29 og 30 samt mellem jul og 
nytår, er der mulighed for pasning på Tarup Skole, 
Sanderumskolen eller Ejerslykkeskolen. Se taksterne på 
Odense Kommunes hjemmeside. 
 

Betaling 
Følger Odense Kommunes vejledende takster som pr. 
1. august 2018 er kr. 1.119,- for et eftermiddagsmodul. 
 
 

Indmeldelse/modulændring/udmeldelse 
Indmeldelse, modulændring og udmeldelse skal ske di-
gitalt på Odense Kommunes hjemmeside: 
www.odense.dk  
 
 

 
Fællesskab  

Alle er med 
Fælles oplevelser 

Stolthed 

 
 
   Tarup Skoles 

   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 

 FUN’eren 
SFO2 2018-2019 

 

Tarup Skole 
Tarupgårdsvej 1 
5210 Odense NV 

Kontoret: 63753100 
SFO2: 63753126 

SFO-kontoret: 
63753111 

  



Målgruppe 
Børn på 4. årgang. 

 

Formål med SFO2 
• SFO2 er et særligt tilrettelagt til-

bud, som er målrettet aldersgrup-
pen. 

• SFO2 skal støtte en sammenhæn-
gende og helhedsskabende oplevelse 
hos børn og forældre. 

• SFO2 skal skabe en glidende overgang for SFO til 
SFO2 og videre til et ungdomscenter. 

 

Mål for SFO2 
I SFO2 er der tilsyn med børnene. SFO2 er et værested 
med pædagogiske aktiviteter, hvor børnene i høj grad 
har indflydelse på, hvad der sker i hverdagen. 
• Børnene trives og er motiverede for at deltage i ud-

viklende fællesskaber og aktiviteter. 
• Børnene har øget indflydelse på og ansvar for deres 

egen hverdag. 
• Børnene lærer, at valg forpligter og har betydning 

både for dem selv og for fællesskabet. 
• Lokalområdet og foreningerne inddrages. 
• Der samarbejdes med SFO’ens 3. årgang om aktivi-

teter og der igennem mulighed for at skabe nye fæl-
lesskaber. 

 

 
Trivsel 

Fællesskaber 
Motivation 

Læring 
 

Dagligdagen 

Henrik og Lillian er de gennemgående voksne i SFO2. Linette 
er i SFO2 de dage, hvor eleverne får fri fra skole kl. 14.00. 
 

SFO2 er børnenes faste mødested efter skoletid. Det er ste-
det, hvor man kan samles og lave legeaftaler, få hjælp til 
sine lektier eller deltage i aktiviteter. SFO2 er en base, hvor 
personalet støtter børnene i at vedligeholde og skabe relatio-
ner og finde nye og spændende interesser. 

 

I SFO2 arbejder vi med børnenes selvstændighed, ansvarlig-
hed og medbestemmelse. Derfor afholder vi ca. én gang om 
måneden et børnemøde, hvor vi drøfter, hvad vi skal lave i 
den kommende periode. Hver tirsdag og fredag er der særli-
ge aktiviteter, som ligeledes præges af børnenes medbe-
stemmelse og ansvar.  

 

 
I Tarup SFO/SFO2 

er vi: 
Aktive 

Nærværende 

Imødekommende 

Ansvarlige 

Fagligt velfunderede 


