
Greve Privatskoles SFO er for børn fra forskole til og med 3. klasse. 
SFO én ligger i umiddelbar forlængelse af Greve Privatskole og er fordelt  
på 1700 topmoderne kvadratmeter med rekreative udearealer. I vores caféer 
foregår ind- og udkrydsning. Resten af huset er inddelt i funktionsrum,  
og børnene må færdes i hele huset. 
Vi rummer mellem 210 og 270 børn og har ca. 14 medarbejdere ansat.  
Desuden er der tilknyttet vikarer.
Åbningstiden er hver dag fra 7.00-17.30. Vi har lukket mellem jul og nytår, 
fredag efter Kristi himmelfartsdag, grundlovsdag og helligdage. 
Vi åbner om morgenen i Café Mini, og vi sørger for at sende børnene i skole, 
når skoledagen starter. 
SFO-personalet er jævnligt med i undervisningen som undervisningsassisten-
ter i skolen i 0.-2. kl. og er kontaktpersoner mellem skole og SFO. Vi har et 
tæt og elevfokuseret samarbejde med skolen. Samarbejdet skal skabe tryghed, 
sammenhæng og udvikling i børnenes hverdag. Den røde tråd sikrer, at den 
enkelte elevs trivsel er i fokus – fra eleven møder om morgenen på skolen, og 
til hun/han senere forlader SFO.

Greve Privatskole

SFO



SFO éns værdigrundlag
Vi arbejder ud fra følgende værdier: Tryghed, fællesskab og udvikling.
SFO én skal være et trygt og rart sted at være. Vi passer på hinanden og 
vores fysiske rammer. Vi har en god og anerkendende omgangstone, og vi 
udviser respekt og accept af hinanden og vores forskelligheder. Alle skal føle 
sig værdsat, set og respekteret og samtidig opleve, at det sociale samvær er 
givende. Nærvær og sammenhold er i højsædet. Vi vil styrke børnenes selv-
stændighed, ansvarlighed og evne til konfliktløsning.
SFO én skal være et sjovt sted at være, hvor vi kan grine med hinanden.  
Vi skaber rum for fri leg, voksenstyrede aktiviteter og fælles oplevelser, der 
giver grobund for udvikling af barnets kompetencer. Vi tilbyder en alsidig 
hverdag, med plads til fordybelse, spontanitet, bevægelse, kreativitet og leg 
inde såvel som ude.



Praktiske informationer
Betaling: SFO-betalingen er i 12 rater, og der ydes søskenderabat.  
Udmeldelse kan ske med en måneds varsel til den første i en måned via  
skolens kontor.

MinInstitution: Når man kommer fra skole, tjekker eleverne sig ind via  
systemet: MinInstitution. Det er også her, de registrerer, hvor i huset de befin-
der sig samt tjekker sig ud, når de går hjem. Eleverne har også mulighed for at 
give personalet besked om f.eks. legeaftaler, gå-hjemtid m.m. Dette skal skrives 
under aftaler. Vi tjekker aftalerne i MinInstitution hver dag kl. 11.30. Derfor 
skal dagens aftaler være modtaget inden. Vi vil gerne have, at man melder sit 
barn fri eller syg de dage, de ikke kommer. Derudover vil der gennem MinIn-
stitution foregå tilmelding til diverse møder, fremmøde i ferier m.m. 

Har man brug for at korrespondere med os om andet, foregår det via skolens 
Intra eller pr. telefon.

Kontakt: SFO én kan kontaktes på 21 31 21 80 (Café Mini) og 21 31 21 84 
(Café Maxi). Da vi meget gerne vil bruge tiden på jeres børn, beder vi om, at 
vi kun kontaktes i nødsituationer. Børnenes gå-hjem-tider skal derfor enten 
være faste tider, eller meddelt over MinInstitution. Vi sender ikke børn til 
parkeringspladsen.

Mobiltelefon: SFO én er mobilfrit område. Der kan i nødsituationer rin-
ges fra garderoben. SFO éns telefoner kan ikke benyttes til at etablere legeaf-
taler. Det kan derfor være en god ide at aftale sådanne på forhånd.

Garderober: Hvert barn tilbydes en garderobe, hvor der er plads til skole-
taske, overtøj samt skiftetøj. Vi ligger ikke inde med skiftetøj. Man skal der-
for altid sørge for, at der er ekstra tøj i barnets garderobe. Det er en god ide 
at forsyne alle ejendele med navn, så rette ejermand kan findes. I garderoben 
står kurve med glemmetøj.

Indesko: I vinterhalvåret er SFO én skofrit område. Derfor skal indesko 
medbringes. 

I øvrigt: Personlige ejendele medbringes på eget ansvar.

I ferier og på skolefridage skal børnene være her senest 9.30 af hensyn til 
dagens planlægning. SFO én er kun åben for de børn, der er tilmeldt gennem 
MinInstitution. Vi åbner i Café Mini.

Vi tilbyder hvert år koloni i sommerferien for børn fra forskoleklasse til  
3. klasse. Vi har en tradition for at holde sommerfest i maj eller juni måned.



Greve Privatskole
Hundige Bygade 2 • 2670 Greve 

Tlf. 43 90 94 86
www.greve-privatskole.dk • e-mail: gp@greve-privatskole.dk 
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Dagligt tilbydes:
Caféerne: Her skal børnene tjekke ind og ud via MinInstitution.  
De skal sige farvel til én af de voksne, der er i caféen. Børnene tilbydes hver 
dag en lille snack i tidsrummet ca. 14.00-15.30.  
De bliver inddraget i tilberedelse og servering af snackmåltidet, når det er 
muligt. Der er mulighed for at spille spil og tegne eller benytte de tilstødende 
spillerum med bordfodbold/airhockey/bordtennis. Der er også indrettet en 
hyggekrog og læsehjørne, hvor man bare kan slappe af.

Multihal: Hvis man vil deltage i aktiviteterne i Multihallen, kræver det,  
at man har sko på med skridsikker gummisål. Sådanne sko kan være inden-
dørssko.

Heksestuen: Her er der bl.a. mulighed for aktiviteter med X-box,  
tegnehold, Ipad-programmering, perler, tegning o.lign.

Kreativt Værksted: Her tilbyder vi forskellige kreative aktiviteter. 

Udeliv: Der er mulighed for at være ude hver dag. Her foregår diverse  
aktiviteter og fri leg.

Byggerum: Her er der plads til fri fantasi og diverse konstruktionslege

Dukkekrog: I dukkekrogen er der plads til rollelege med dukker,  
købmand o.lign.


