
SFO Ellekilde byder velkommen til jer og jeres barn 
 
SFO består af to afdelinger, Kilden og Saxo. 
I dette hæfte vil vi give oplysninger om institutionens pædagogiske linje og 
oplysninger af mere praktisk karakter for begge afdelinger.  

  
Saxo 
Saxo modtager børn fra slutningen af 2. klasse til og med 6. klasse på 
Ellekildeskolen. Saxo ligger på skolens 1. sal, og har egne lokaler og bruger 
desuden nabolokaler, gangarealer og legepladsen. Børnene kan desuden 
benyttet de pædagogiske værksteder der er i Kilden. 
  

 

Betaling og udmeldelse  
Betaling er bindende fra den 1. i en måned ved såvel indskrivning som 
udskrivning. Barnet kan udskrives af SFO-en med 1 måneds varsel. Ved 
restance kan kommunen udskrive barnet med 1 måneds varsel. Forældre kan 
ikke, indenfor 3 på hinanden følgende måneder, melde et barn ud og ind af en 
SFO i Guldborgsund Kommune. Ved skoleskift inden for kommunen, 
overflyttes barnet elektronisk til den nye SFO. 
Ind- og udmeldelser af SFO sker til skolens kontor.  
Ønsker man kun morgenpasning er betalingen reduceret. 

  
Åbningstid 
Åbningstiden for skolebørn er dagligt fra kl. 6.30-8.00, og fra børnene får fri 
fra skole til kl. 17.00. Fredag lukker SFO kl. 16.  
I ferier er åbningstiden fra kl. 6.30-17.00 (fredag fra kl. 6.30-16). Flg. 7 dage 
er lukkedage: Juleaften, Nytårsaften, 3 dage inden Påske, dagen efter Kr. 
Himmelsfartsdag og Grundlovsdag 

Dagsrytme 
Morgenstunden foregår i Kilden:  
  

 Morgenhygge med lys på bordet og morgenmad til de børn der ikke 
har spist morgenmad hjemmefra, serveringen slutter kl. 7.30  

 Rolighed vægtes højt  

 Børnene sendes til deres klasser kl. 7.50  
  

Efter skoletid:  
  

 Når børnene har fri trykker de sig ind på vores elektroniske 

indkrydsningsskærm i Saxo 

 Børnene vælger selv de aktiviteter de har lyst til at deltage i 
 
  

 

Eftermiddagsmad:  
Vi serverer hver dag et let måltid for børnene, som de er ofte selv med til at 
tilberede   
 
 

Når barnet skal hjem:  

 Barnet rydder op efter sig, både legetøjet og på garderobepladsen  

 Barnet og forælderen siger farvel og trykker sig ud på skærmen  

  

Saxoaftener  
En gang om måneden holder vi ”klubaften” for Saxo-børnene fra kl. 17.00-

20.00. Indholdet er ofte temaaftener og kan desuden skifte mellem 

drengeaften, pigeaften eller fælles aften. 

Praktisk information 
Sydom  
Ved smitsom eller længerevarende sygdom kontaktes SFO.  

Information  
Vi lægger en ugeplan ud på forældreintra hver uge, så man som forældre kan 

følge med i hvad der foregår på Saxo. Tilmeldinger til Saxo-aftener lægger vi 

også ud på forældreintra. 

Ferie  
Inden skoleferier udsender vi en besked på forældreintra hvor I krydser af om 
jeres barn kommer i SFO. Det er af STOR vigtighed, at I er meget præcise i 
jeres tilmelding af børn i ferieperioderne.  
På den måde får vi et overblik over hvor mange børn der er tilmeldt i ferien, 
og kan planlægge personalets mødetider og ferier herefter.  
  
I ferier og på skolefridage skal børnene af hensyn til eventuelle aktiviteter 
være tilstede inden kl. 9.30, hvis ikke anden besked er givet. I modsat fald 

kan SFO være aflåst da vi så er på tur. Hold øje med opslagstavlen eller ring 

evt. dagen i forvejen for præcis information. 
 
Legeplads  
Der er til SFO tilknyttet en legeplads, som kun benyttes af børn, der er 
tilmeldt institutionen.  
Af hensyn til vores ansvarsområde, vil hjemsendte børn være at betragte som 
udefra kommende og må derfor heller ikke lege på legepladsen i åbningstiden.  

  



Personalet i Saxo  
Charlotte Christensen Bruhn:   Pædagog 
Benjamin Rasmussen:   Pædagogisk assistent 
Melissa Krohn Risbo:   Pædagog  

  

Personalet i Kilden 
Tom Olsen:    Pædagogmedhjælper  
Pernille Schaufuss:   Pædagog  
Christian Blumensaadt:   Pædagog  
Mikkel Olsen:   Pædagog  
Anders Jønck:   Pædagog  
Dennis Olsen:    Pædagog  
Janne Frandsen:   Pædagog  
Jimmy Winkel:    Pædagog  

  

Ledelse 
Mariann Stidsen:   SFO-leder  

  

Vi er praktikinstitution og modtager løbende studerende. Derudover har vi af 

og til ansatte i virksomhedspraktik. 

Telefon til Saxo:  54 73 17 92 

 
Telefon til Kilden:  54 73 17 78 
Telefon til SFO-leder: 54 73 17 76 

SFO SAXO 


