
   

  

Årets store begivenheder 

• Hvert år deltager vi både forår og ef-

terår i rollespil med kommunens andre 

SFO’er. Hele SFO’en deltager 

• Vi deltager (selvfølgelig) i Børnefest-

ugen. Vi er på festpladsen hele dagen 

alle tre dage – også med morgenåb-

ning 

• Vi holder julefest for alle børn og de-

res familier med masser af aktiviteter 

og luciaoptog 

• Vi spiller Hockey-turnering med de an-

dre SFO’er 

• Og meget mere… 

Lukkedage 

• SFO’en holder lukket flg. dage: 

• De 3 dage før påske 

• Dagen efter Kristi Himmelfartsdag 

• Den 1. maj 

• Den 5. juni - Grundlovsdag 

• Alle dage ml. jul og nytår  
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SFO i udvikling 

Herstedlund Skole og SFO 

Nyvej 11 

2620 Albertslund 

Tlf. 43 68 71 50 

herstedlundskole@albertslund.dk 

sfo.herstedlund@albertslund.dk 

 

SFO Herstedlund Skole 

Telefonnumre skoleåret 20-21: 

0. årg.: 20 52 85 57 

1. årg.: 20 52 85 55  

2. årg.: 20 52 85 54 

3. årg.: 20 52 85 56 

 

Skolens hjemmeside 

www.herstedlundskole.aula.dk 

SFO 

… med plads til alle 



   

 

Eftermiddagscafé 

Hver eftermiddag sørger vi for noget let 

eftermiddagsmad til børnene fra kl. 

13.45 til ca. 15.30. Maden kan være alt 

fra frugt og grønt til et stykke rugbrød 

med pålæg. 

Aktiviteter i SFO’en 

I SFO’en tilbyder vi en række forskelli-

ge aktiviteter hver dag: 

• Kreative aktiviteter: I vores værk-

sted, i skolens multiværksted eller 

udenfor 

• Bevægelsesaktiviteter: I skolens 

store hal, i tumlesalen og på lege-

pladsen 

• Spillerum: Hvor der spilles mange 

forskellige computerspil sammen 

med vennerne 

• Ture: Til Dyregården, i svømmehal-

len eller på de lokale legepladser. I 

ferier tager vi på større ture 

• Og meget mere… 

 

  

Velkommen til SFO 

Herstedlund 

Hvem er vi…? 

Herstedlund skoles SFO er beliggende 

i skolens A-fløj og har næsten 100 % 

samdrift med indskolingen. 

Vi er ét stort indskolingshus, men vi har 

lokaler, der er vores egne i eftermid-

dagstimerne: Spillerum, teaterrum, 

værksted og Legorum.  

Vores målgruppe er børn fra 0. klasse 

til og med 3. klasse. Vi har ca. 210 

børn indmeldt i SFO’en. 

Skolen har 4 overordnede målsætnin-

ger, som vi alle arbejder ud fra. 

 

 

SFO Herstedlunds pædagoger arbej-

der sammen med lærerne og har hver 

uge lektioner og UUV i klasserne. 

Årgangens pædagoger og lærere hol-

der også et ugentligt teammøde, hvor 

de planlægger undervisningen m.m. 

Endvidere deltager pædagoger i samtli-

ge skole-/ hjem-samtaler. 

Åbningstider 

SFO’ens åbningstider er: 

Mandag til torsdag klokken 06.45-08.00 

og 13.40-17.00. 

Fredag klokken 06.45-08.00 og 13.40-

16.30. 

Har I brug for udvidet morgenåbning, 

skal I aflevere en ansøgning til SFO-

lederen med angivelse af arbejdstider. 

Den udvidede morgenåbning er fra kl. 

06.00-06.45. 

I ferier og på skolefridage åbner vi kl. 

7.00. Udvidet morgenåbning gælder for 

dem, der er tilmeldt. 

Morgenmad 

Vi serverer morgenmad fra kl. 06.00-

07.30. Morgenmaden består af havre-

gryn, cornflakes og knækbrød. Der er 

også mulighed for en kop the. 

Skolens målsætninger 

 

Vi vil distriktets børn – I vælger os 

Du opnår dine mål – og du får din 

rette uddannelse 

Vi har de dygtigste medarbejdere 

til at hjælpe dig 

Alle er en del af fællesskabet – alle 

bidrager til fællesskabet 


