
Praktiske oplysninger 

 

• Opstart mandag d. 1. marts 2021. 

• Vi holder til SFO3.  

• Morgenåbner fra kl. 6.30-8.00. Sted bliver udmeldt senere. 

• I forårs-SFO-en har vi samling kl. 9.15, hvor vi forventer, at alle 

børn er mødt ind. 

• Børnene får deres egen garderobe. 

• Husk taske med skiftetøj og overtrækstøj. 

• Børnene skal have to madpakker med, en til kl. 12.00 og 

eftermiddagsmad til kl. 13.30 og et stykke frugt til morgensamling 

kl. 9.15. 

• Vi har desværre ikke køleskab til opbevaring af madpakker, 

medbring evt. køletaske eller madpakke med køleelement. 

• Tasten for forårs-SFO er i 2020 kr. 1832,- (der kan forekomme 

prisjustering for 2021). 

 

Vigtige datoer: 

 

Infomøde:  

Onsdag d. 28. oktober 2020 kl. 17-18 og 18-19 i Centralrummet 

 

Webindskrivning:  

Fra mandag d. 2/11 til søndag 15/11 2020 på Indskrivning.dk 

 

Fyraftensmøde/opstartsmøde: 

Onsdag d. 10. februar 2021 kl. 17.00-18.00 i Centralrummet 

 

Forårs-SFO begynder:  

Mandag d. 1. marts 2021 

 

Åbent hus: 

Fredag d. 11. juni 2021 kl. 14.00-17.00 

 

1. dag i 0. klasse: 

Mandag d. 9. august 2021 

 

Kontakt: 

Afdelingsleder Eva Strægaard Runge, evrun@odense.dk, 63752614 

Skoleleder Marianne Bernstorff Justesen, mbju@odense.dk, 63752601 

 

 

 

Skolestart på  

Seden Skole 
Skoleåret 2021/2022 

 

 

 

  

Seden Skole 

 Bullerupvej 30 
 5240 Odense NØ 

 Tlf. 63 75 26 00 
 www.sedenskole.odense.dk 
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 SFO3 

 

Velkommen til Seden Skole 

 

En god skolestart er vigtig for den efterfølgende skolegang. For at give de 

nye børn et godt fundament begynder skoleåret allerede i marts med 

forårs-SFO. 

Vi arbejder på at bygge bro mellem børnehave og skole ved, at børnene 

allerede fra januar kommer på besøg hver onsdag med deres pædagoger. 

Der er en pædagog med fra skolen denne dag. Dette kan vi ikke i år pga. 

corona, men I vil høre nærmere om overgangen senere. 

Vi vil gerne gøre overgangen mellem børnehaven og skolen så let, tryg og 

overskuelig som mulig. Vi ved, at børnene møder forventningsfulde, og at 

de kommer med forskellige forudsætninger. Seden Skole ser det som 

vores fornemmeste opgave, at barnet udvikler sig, lærer og trives – i et 

fællesskab med andre børn. Vi sætter på skolen fokus på dannelse med: 

• Mod 

• Nysgerrighed 

• Medmenneskelighed 

• Vedholdenhed 

I perioden fra forårs-SFO-ens begyndelse i marts og frem til 

sommerferien lærer børnene de nye kammerater at kende, og de bliver 

fortrolige med de nye omgivelser på skolen. Vi lærer også jeres barn at 

kende og får et grundlag for at danne nye klasser. På Seden Skole 

vægter vi det gode forældresamarbejde, så kontakt os endeligt, hvis der 

er noget, som I undrer jer over.  

 

Vi glæder os til at se jer og jeres barn på Seden Skole 

 

Marianne Bernstorff Justesen Eva Strægaard Runge 

Skoleleder   Afdelingsleder 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Klar – parat – skolestart 

 

Når et barn bliver seks år, er det som regel modent nok til at begynde i 

skole. Men der kan være forhold, som f.eks. fysisk udvikling, modenhed 

eller lignende, der gør, at det er bedst at vente et år mere. Det er skolen, 

der vurderer, om barnet er skoleparat og bevilger en eventuel 

skoleudsættelse. Dette sker altid i tæt dialog med børnehaven, 

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og jer forældre. Kontakt os venligst, 

hvis der tale om en eventuel skoleudsættelse. Når vi ser på, om et barn 

er klar til skole, ses der på en række forskellige områder. Det er grov- og 

finmotoriske evner, det følelsesmæssige og intellektuelle. Ligesom det 

sociale og sproglige er vigtige områder. I er sikkert i dialog med 

børnehaven, hvis jeres barn er udfordret på nogle af de nævnte områder. 

Det er dog vigtigt at understrege, at jeres barn ikke skal være god til det 

hele, og at der naturligvis altid vil være udviklingspunkter for alle børn. 

 
Hvad sker der i forårs-SFO-en? 

 
• Vi har samling. 

• Vi er ude hver dag. 

• Vi tilbyder aktiviteter hver dag. 

• Vi er i læringscentret, låner bøger og får læst historie. 

• Vi har idræt og bevægelse. 

• Vi laver cykeltræning. 

• Vi tager på cykelture. 

• Vi leger hver dag. 

• Vi tager på tur hver uge. 

• Vi bruger skolens faglokaler. 

• Vi lærer om bogstaver og tal. 

• Vi har fokus på sproglig opmærksomhed (læseleg). 

• Vi samarbejder med børnehaveklasselederne. 

• Vi besøger børnehaveklasserne. 

• Vi har musik. 

• Vi har idræt. 


