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Skolefritidsordninger (SFO) 
Alle børn i børnehaveklasse, 1. – og 2. klasse tilbydes pasning i egen skoles skolefri-
tidsordning. Skolefritidsordningen tilbyder pasning før og efter ordinær skoletid, og der 
kan vælges pasning inden for to moduler eller pasning på fuld tid (= begge moduler). 

For børn i specialklasserne (Regnbuen) på Bogense Skole, og i yngste funktionsklasse 
på Sletten Skole er fritidsordningen en integreret del af skoletilbuddet. 

Åbningstider: 
 
Skoledage: 
Skolefritidsordningerne er åbne på alle skoledage. 

Morgenmodulet er på ca. 2 timer pr. dag og slutter når skoledagens 1. lektion starter.  

Eftermiddagsmodulet starter når skoledagen slutter 

Lokale tilpasninger: 
De konkrete åbningstider fastsættes af distriktsbestyrelsen, efter indstilling fra skolens 
ledelse og inden for den ramme, som er fastsat af kommunalbestyrelsen. 

Skolefridage: 
På de skolefridage, hvor fritidsordningerne er åbne, holdes åbent også i skoletiden I 
disse perioder kan børnene benytte fritidsordningen i det/de modul(er), som de er til-
meldt på skoledage tillagt skoletiden. 

Ferier og lukkedage: 
Der holdes lukket de 4 midterste uger i skolernes sommerferie. Pasningsbehov i feriepe-
rioden kan imødekommes, men forudsætter særskilt tilmelding. Der opkræves særskilt 
betaling for denne feriepasning. Tilmelding kan ske til specifikke uger, og den heraf føl-
gende betaling fastsættes på ugebasis. 

På baggrund af den forudgående tilmelding til de 4 ferieuger tilbydes der pasning i fe-
rieugerne i mindst en SFO i skoledistriktet. 

Alle skolefritidsordninger holder lukket d. 24. december, mellem jul og nytår samt fre-
dag efter Kristi Himmelfartsdag. Grundlovsdag er der alene åbent i morgenmodulet. 
Hvis Grundlovsdag er gjort til en hel fridag i skolernes ferieplan, er fritidsordningen 
åben i morgenmodulet og frem til kl. 12.30. 
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For specialklasserne gælder det, at når den nye specialenhed er etableret tilbydes SFO i 
hverdagene mellem jul og nytår. 

Skolefritidsordninger med førskolebørn 
 
Distriktsbestyrelsen er brugerbestyrelse for den samlede institution. For før-SFO gælder 
de regler for åbningstider, som er gældende for kommunens skolefritidsordninger. 

 

SFO - Klubber 
Åbningstider: 
 
Skoledage: 
SFO - klubberne er åbne på alle skoledage efter skoletid.  

Til børn i 3. – og 4. klasse, som har et behov for pasning før skoletids begyndelse kan 
der tilkøbes morgenpasning i skolefritidsordningen. 

Skolefridage: 
På de skolefridage, hvor SFO - klubberne er åbne, tilpasses åbningstiden til de lokale 
behov. (Se afsnittet om lokale tilpasninger). 

Ferier og lukkedage: 
Der holdes lukket de 4 midterste uger i skolernes sommerferie. Børn fra 3. – og 4. – 
klasse, med et pasningsbehov i disse ferieuger, kan tilbydes plads i de ferieåbne skole-
fritidsordninger. Pasningsbehov i ferieperioden kan således imødekommes, men for-
udsætter særskilt tilmelding.  

Tilmelding kan ske til specifikke uger, og den heraf følgende betaling fastsættes på uge-
basis. Taksterne vil være som i SFO. Af hensyn til institutionernes ferieplanlægning er 
tilmeldingen bindende. 

Alle klubber holder lukket d. 24. december, på alle hverdage mellem jul og nytår, fredag 
efter Kristi Himmelfartsdag samt Grundlovsdag. 

Lokale tilpasninger: 
Distriktsbestyrelsen kan, efter indstilling fra skolens ledelse, tilpasse åbningstiden til 
lokale forhold og inden for den ressourceramme, som budgetmæssigt er tildelt skolefri-
tidsordningen / SFO - klubben. 
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Førskolegrupper: 
Børn, som indskrives i folkeskolerne til skolestart efterfølgende 1. august og som er 
indskrevet i en daginstitution, overføres pr. 1. marts til skolefritidsordningernes førsko-
legrupper.  

Åbningstiderne er identiske med skolefritidsordningens suppleret med den daglige sko-
letid for de yngste skolebørn (ca. 8.00 til 13.00) - altså et heldagstilbud. Modulopdelin-
gen og mulighederne for modulvalg er ligeledes identiske med skolefritidsordningernes.  

Elever, som optages i frie og private skoler, eller som vælger skole i en anden kommu-
ne, kan pr. 1. marts overgå til lignende tilbud, hvis sådanne findes. I modsat fald kan 
de fortsætte i daginstitutionen frem til 31. juli.  

Børn i daginstitutioner, som får bevilliget udsat skolestart forbliver i daginstitutionen.  

Børn, som ikke er indmeldt i en daginstitution, kan optages i førskolegruppe pr. 1. 
marts, når de skal starte i skole den efterfølgende 1. august. (Børn som er visiteret til 
andet tilbud bliver i børnehaven frem til skolestart) 

Takster i førskolegrupper og daginstitutioner er identiske. Tilbuddet om sommerferie-
pasning til børn i førskolegrupperne er identisk med tilbuddet til SFO – børn. 
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