
 

PRISER: 

 

 
• Se skolens hjemmeside: 

www.vejlernesnaturfriskol.dk  

 

 

Hvis man har 2 børn i SFO’en gives 

søskenderabat.  

 

Der er mulighed for ansøgning om hel 

– eller delvis friplads. 

 

Vil I høre mere, er I velkomne til at 

ringe og få en snak med skoleleder  

Niels Jørgen Andersen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAKTISKE   

OPLYSNINGER :  
 

 

ÅBNINGSTIDER  I SFO’EN:  

•  Mandag - torsdag: 6.00 - 17.00 

• Fredag:   6.00 - 16.00 

 

 Tlf. SFO: 32 14 87 60 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
Vejlernes Naturfriskole 
Højstrupvej 110, Øsløs 

7742 Vesløs 
Telefonnummer: 32 18 30 36 

www.vejlernesnaturfriskole.dk 
info@vejlernesnaturfriskole.dk 

 



Målsætning for Vejlernes 

Naturfriskoles SFO 
 

Målet med SFO´en er at skabe en trygt 

og tillidsvækkende ramme for børnenes 

fritid - før og efter skoletid.  

 

SFO’en er stedet, hvor der plads til fri 

leg. SFO-tid er FRI-tid. Det betyder, der 

ikke er faste aktiviteter, børnene skal del-

tage i. I SFO’en møder børnene engage-

rede og aktive voksne, der i samarbejde 

med børnene laver sjove, spændende og 

udviklende aktiviteter.  

 

Vi bestræber os på at børnene gennem 

mødet med nærværende og omsorgsfulde 

voksne, får en tryg og harmonisk hver-

dag, hvor vi lægger vægt på, at under-

støtte børnenes gode ideer. 

 

Vi går ud fra, at de voksnes glæde over 

at beskæftige sig med noget, de er gode 

til og glade for vil smitte af på børnene, 

så mange vil have lyst til at deltage.  

 

Disse tilbud vil blive afviklet som na-

turlige forløb i overgangen mellem sko-

le og fritid.  

På boldbanen og på skolens store lege-

plads er der altid livlig aktivitet – men 

fortrækker børnene ro og fred, har de 

også mulighed for at bare at hygge sig 

og slappe af i en stille krog. 

 

HVERDAGEN: 

 

Hver eftermiddag serverer vi et måltid 

for børnene. Det kan være hjemmebag-

te boller, rugbrød eller en form for 

varm ret. Desuden har vi en forældre-

betalt frugtordning, så der hver dag er 

frisk, økologisk frugt, børnene frit kan 

tage af hele eftermiddagen. 

 

Vi vælger ofte at være ude, enten under 

åben himmel eller i vores store, flotte 

bålhus. Der laves ofte mad over bål og 

andre hyggelige udeaktiviteter.  


