
SFO HERSTEDØSTER SKOLE 

 

 

VELKOMMEN 



 

Velkommen til nye børn og forældre 

Rigtig hjertelig velkommen til SFO Herstedøster. Et godt samarbejde er nødvendigt 

og uundværligt i forhold til, at vi på SFO’en kan gøre et godt stykke arbejde som er, 

at skabe de bedste udviklingsbetingelser som muligt for jeres børn. Derfor er det 

vigtigt, at vi i fællesskab får oparbejdet nogle gode rutiner. 

 

I denne velkomstfolder har vi samlet de informationer, I har brug for her i den første 

tid på SFO. 

SFO’erne modtager børn fra 0. til 3. klasse. 

 

 



 

Ansatte på de 4 SFO-afdelinger 
 
SFO og Indskolingsleder: Rene Bojsen 
Afdelingsleder: Christina Johansen 
 
Bifrost; 
Gert, Jonas, Maria, Mary, Hacer, Mevlüt, studerende 
 
Kastanjehuset; 
Katrine, Karina, Henrik, Mikkel, Marc, studerende 
 
Hjerter To; 
Gitte, Tonny, Henrik, Danni, Mai, Lars 
 
Storagergård; 
Afdelingsleder (Erik) Rømer 
Søren, Ali, Maja, Lone   
 
Åbningstider 
 
Skoledage: 
Mandag til fredag morgenåbning SFO Bifrost: 06.45 - 8.00  
Mandag til torsdag: 14.10 - 17.00 
Fredag: 14.10 - 16.30 
 
Skolefridage: 
Mandag til torsdag: 07.00 - 17.00 
Fredag fra kl. 07.00 - 16.30 
 
Udvidet morgenåbning fra kl. 06.00 - 06.45 
Hvis I har behov for udvidet morgenåbning skal dette søges ekstraordinært.  
Kontakt venligst afdelingsleder for ansøgningsskema. 
 
Telefonnumre
 
Bifrost 
40 24 76 84  
 
Kastanjehuset 
61 26 30 86 
 

 
Storagergård 
43 45 40 77     28 78 60 21 
 
Hjerter To 
43 63 95 95  



 

Den daglige kontakt til SFO’en 

Eftermiddagen på SFO’en er den tid hvor pædagogerne kan være nærværende 

og aktive sammen med jeres børn. I ugens løb har vi mange faste aktiviteter.  

Et hurtig ring til SFO’en for at spare tid kan virke som en god ide, men ét ring 

kan hurtig blive til mange. Hver gang pædagogen sættes til at finde et barn, der 

kan være mange steder, medfører det afbrud i kontakten med børnene og 

aktiviteter. Så derfor er det vigtigt, at I gør jer nogle overvejelser omkring den 

daglige kontakt til SFO’en. 

Telefonopkald: 

For at imødekomme forældrenes behov for fleksibilitet har vi valgt, at der i 

eftermiddagstimerne fra kl. 14.30 - 17.00, er en pædagog som modtager og 

besvarer opkald så vidt det er muligt. Dog kan pædagogen af forskellige 

årsager være forhindret i at tage telefonen, da pædagogen også har andre 

opgaver f.eks. er ansvarlig for stuen, mellemmåltid, Iportalen, trøster, finder 

børn osv.  
 

Iportalen: 

På SFO’en har vi anskaffet programmet Iportalen. Der er et elektronisk 

kommunikationsværktøj, som skal medvirke til at lette arbejdet for 

pædagogerne i det daglige arbejde - men også et værktøj til at gøre 

kommunikationen nemmere for jer forældre. 

Vores Iportal hjemmeside hedder www.sfoho.iportalen.dk  

Dit login er som udgangspunkt dit ForældreIntra brugernavn, og koden er 

”iportalen” eller dit ForældreIntra kodeord.  

Når jeres barn starter på SFO’en modtager I jeres login. Ellers kontakt de Iportal 

ansvarlige på SFO afdelingerne, som er: 

• Hjerter To: Dannie 

• Kastanjehuset: Marc 

• Bifrost: Gert 

• Storagergård: Rømer 

Hvis I vil have hjælp eller læse mere om hvordan systemet bruges, kan I finde 

svar på denne hjemmeside:  

http://www.sfoho.iportalen.dk/


 

http://fm.iportalen.dk/  

 

Praktiske oplysninger  

• Morgenåbningen for de 4 SFO-afdelinger forgår på Bifrost. Fra 1. maj og 

frem til skolesommerferien har Storagergård deres egen morgenåbning. 

• Fra kl. 06.00 - 07.30 bliver børnene tilbudt morgenmad. Som udgangspunkt 

vil det havregryn og rugbrød. I løbet af eftermiddagen tilbydes et 

eftermiddagsmåltid, oftest bestående af økologisk brød og frugt. Sidst på 

eftermiddagen, når den lille sult melder sig, vil vi altid kunne tilbyde 

børnene et stykke rugbrød. Vi tilstræber, at vores basisfødevarer er 

ernæringsmæssigt sunde og økologiske og vi tager hensyn til børn fra andre 

kulturer. 

• Vi forventer, at børnene har skiftetøj med og at de i vinterperioden har 

indesko med. 

• Det er vigtigt at børnene, på solrige dage, bliver smurt med solcreme inden 

de kommer i SFO. Vi vil i løbet af dagen følge op ved behov. 

• Børnene må gerne besøge hinanden, mens de er på SFO. Det sker altid efter 

aftale med de voksne på de enkelte SFO-afdelinger. 

• Vi har massere af traditioner og vaner for det pædagogiske arbejde på 

tværs af SFO-afdelingerne. Vi er enige om at samarbejde på de områder, 

hvor det giver mening. 

• De 4 SFO-afdelinger har forskellige traditioner for hvilke arrangementer der 

inviteres til. Det kan være alt fra sommerfester, forældrecafé, julefester, 

luciaoptog og loppemarked. I vil høre nærmere om de enkelte 

arrangementer fra jeres barns SFO-afdeling. 

• SFO’erne har en række årligt tilbagevendende traditioner. Vi deltager alle i 

en stor hockeyturnering hen over vinteren. Vi er medarrangør og deltager 

flere gange årligt i store rollespil i skoven. Vi er også medlem af en kanoklub 

og har derfor mulighed for at sejle i kano om sommeren. 

• Hele indskolingsafdelingen på Herstedøster Skole deltager i Albertslund 

Børnefestuge. Børnefestugen afholdes i foråret - tirsdag, onsdag og torsdag 

i Kongsholmsparken. Vi sover i lejren, men det er lidt forskelligt hvordan 

den enkelte SFO-afdeling afvikler BFU. I vil selvfølgelig blive orienteret 

nærmere om arrangementet. 

http://fm.iportalen.dk/


 

• Ved fridage og sygedage skal I huske, at skrive afbud til SFO’en via Iportalen. 

Ved smitsomme sygdomme som f.eks. skoldkopper, lussingesyge, 

børneorm og lus skal vi orienteres. 

• I sommerferien skal børnene være her senest kl. 10, hvis ikke andet er 

aftalt. I ferien skal barnet have madpakke med hver dag. Barnet vil blive 

tilbudt vand. Børnene skal ikke have saftevand og sodavand med i SFO.  

• På turdage skal barnet medbringe en lille turrygsæk, samt mad og 

drikkevarer. I vil altid modtage besked om særlige ture ud af huset. 

• I ferierne slår vi SFO-afdelingerne sammen, med undtagelse af 

Storagergård. Dette tiltag er dels for at spare på personaleressourcerne, i 

en periode af året hvor der ikke er tilmeldt mange børn på den enkelte 

afdeling og dels for at skabe nye relationer mellem børn og pædagoger på 

tværs af SFO-afdelingerne. 

• I Albertslund Kommune har institutionerne lukket 1. maj og dagen efter Kr. 

Himmelfartsdag. Ligeledes har vi lukket, Grundlovsdag, mellem jul og nytår  

(dvs. fra og med 24. december og til og med 1. januar) samt de tre  

hverdage før påske.  

 

 



 

Pædagogik. 

SFO Herstedøsters opgave er at skabe et pædagogisk udviklende, trygt og 

omsorgsfuldt miljø, der støtter barnets trivsel og udvikling. 

I hverdagen finder vi det vigtigt, at barnet får mulighed for: 

• at lege  

• at knytte venskaber 

• at få gode og sjove oplevelser med andre børn og med voksne 

• at få succesoplevelser 

• at få passende udfordringer 

• at lære af sine konflikter 

• at respektere forskelligheder 

• at udvikle kreative, sociale og motoriske kompetencer 

 
Leg og venskaber 
Vores vigtigste opgave er, at barnet får en følelse af at være en del af 
forskellige fællesskaber, så det har mulighed for at skabe forskellige 
ligeværdige og meningsfulde relationer. 
 
Et vigtigt element i en SFO-hverdag er, at der er et frirum for børnene til selv at 
vælge hvilke aktiviteter de vil deltage i, eller til selv at tage initiativ til at lege 
med venner og kammerater. Børnene lærer at mestre og strukturere deres 
hverdag på SFO’en gennem de valg de foretager, om nødvendigt med støtte 
fra pædagogen. Det er vores opgave at skabe rammer i videste forstand, for 
børnenes selvstændige leg som fremmer venskaber og godt kammeratskab. 
 

Pædagoger i skolen 

Alle pædagoger indgår i klasseteamet 1. – 3. klasse med ca. 13 timer ugentligt i 

undervisning, understøttende undervisning og faglig fordybelse.                           

I børnehaveklasserne er der tilknyttet to pædagoger. Pædagogen følger 

klassen fra 0. til og med 3. klasse. Dette samarbejde er med til at skabe 

sammenhæng i barnets hverdag og samarbejdet er til gavn for barnets trivsel, 

læring og udvikling. 



 

Forældremøde/forældresamtale 

På Herstedøster Skole bliver I inviteret til en skole/hjemsamtale, hvor jeres 
barns pædagog også deltager. Derudover, er der altid mulighed for at komme 
og aftale et møde med os.  
Vi vil ligeledes altid henvende os, hvis vi har brug for en yderligere samtale 
med jer om jeres barn. Ud over dette, holder vi et forældremøde i forbindelse 
med valg til SFO-rådet hvert efterår. 
 
Studerende 

SFO Herstedøster Skole, er praktikinstitution for pædagogstuderende og for 

PAU-elever. Det betyder, at vi i perioder på 3 og 6 måneder kan have 

studerende i praktik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SFO-råd 

Ifølge den kommunale styrelsesvedtægt er der mulighed for at vælge et SFO-

råd. Dette råd skal sikre størst mulig direkte forældreindflydelse, inden for 

lovgivningens rammer. SFO-rådet er et fælles råd for skolens SFO-afdelinger og 

refererer til skolebestyrelsen. For SFO’en er det vigtigt, at have forældrene 

med som medspillere i dialogen om pædagogik, kommunale indsatsområder 

og andre kommunale tiltag på SFO-området. Som forældre er I altid velkomne 

til at kontakte SFO-rådet, med sager I ønsker debatteret i SFO-råds regi. 

 

Skolebestyrelse 

Skolebestyrelsen er SFO’ens brugerbestyrelse. Skolebestyrelsen fører tilsyn 

med og fastsætter principper for skolens virksomhed, herunder også SFO. Det 



 

er skolebestyrelsen og SFO-rådet, der kan udtale sig, når kommunen beder om 

høringssvar på forskellige politiske tiltag på såvel skole som fritidsdelen. 

 

Udmeldelse af SFO 

Udmeldelse af SFO sker automatisk 30. april i 3.klasse. Hvis Jeres barn skal 

meldes ud før denne dato sker det via Digital pladsanvisningen, hvor I skal 

logge ind med Jeres NemID. 

 

 

 

At Jeres børn kan lide at være på SFO’en, er det bedste 

kvalitetsstempel vi kan få! 


