


Beliggenhed: midtvejs imellem Hedensted og Horsens med 
gode muligheder for vækst når det gælder 
bosætning og byudvikling

Gode busforbindelser til såvel Horsens som 
Vejle, og beliggende  tæt ved den ny 
skovrejsning ved Ny Sæbberup og den gamle 
Kærskoven lige nord for Ølsted

Let adgang til motorvejen ved Horsens eller 
Hedensted

Lidt om Ølsted: 
En by i vækst

Ca 350 husstande i byen med et stort opland 
Rigt blomstrende aktivt foreningsliv

Velfungerende institutioner (skole og daginstitution) 
samt dagplejer

Erhvervsarealer med mulighed for let industri

Stisystemer med forbindelse til skole og 
institutioner

Indkøbsmuligheder:

5-8 min. Kørsel til gode dagligvareforretninger 
i såvel Torsted. Løsning og Hedensted

Udviklingsplaner.
Ølsted er beliggende i et område, der er særligt 
attraktivt til vækst, i form af videreudvikling af 
byen som en attraktiv boligby

Der  forventer opført 70 nye boliger i perioden indtil 2020, heraf er 
allerede planlagt udstykning af 19 byggegrunde

Der arbejdes med etablering bypark og rekreative områder med bl. a. 
stisystemer og skovrejsning til at skabe  sammenhæng 
imellem byens friarealer.

Institutioner: Ølsted Skole Børnehave og SFO
 - leg, læring og udvikling

Ølsted Skole er en en-sporet skole med 141 elever fordelt fra 0. – 6. klasse. Skolen er forholdsvis 
nyrenoveret og vi har gode faciliteter både inde og ude. Udearealerne omkring skolen er ved at 
blive omdannet til en fælles bypark til gavn for alle byens borgere, Dette skal ses som et ønske om 
at skabe 
 

Mulighed for udendørs undervisningsformer baseret på leg og 
læring i dagtimerne 

Et aktivt fritidsliv for alle foreninger/institutioner/borgere 
Et samlingssted og aktivitetscenter for alle – unge som ældre

I indskolingen arbejdes der med Leg og Læring, hvilket betyder 
at SFO pædagogerne deltager i undervisningen.

Pr. 1. september 2009 er der indført fælles ledelse mellem skole, børnehave og SFO.
Formålet med at indføre fælles ledelse er, at skabe helhed i børnenes liv således at overgangen fra 
dagtilbud til skole og SFO bliver lettere for børnene, samt at give dem de bedste muligheder for 
udvikling.

Ølsted Børnehave er en funktionsopdelt børnehave med plads til 60 børn. Børnene er delt op i 3 
basisgrupper som mødes et par gange dagligt til forskellige samlinger, ellers er børnene delt op 
efter, hvilken aktivitet de ønsker at deltage i.
Vi har nogle gode fysiske rammer både ude og inde. Vores legeplads er nyrenoveret og der er rig 
mulighed for bevægelse og sanseindtryk.

Vi har i de sidste 3 år arbejdet med brobygning i forhold til de ældste børnehavebørn, hvilket 
betyder at vi flytter børnene over på skolen senest 1. april det år de skal begynde i 0. klasse. 
Børnehaven sender personale med på skolen som i samarbejde med SFO personalet langsomt 
vender børnene til hverdagen på en skole. Der er fortsat fokus på at de er børnehavebørn, men de 
lærer at følge skoledagens rytme i løbet af de måneder som de er i brobygningsgruppen.

Vi har rigtig gode erfaringer med denne brobygning og kan tydelig mærke at børnene er meget 
mere trygge ved skolestarten.

Vores SFO er integreret i indskolingen på Ølsted Skole. SFO har ligeledes nogle gode fysiske 
rammer både ude og inde. I SFO lægges der vægt på at der er tale om børnenes fritid når de er hos 
os. Dette skal ses i lyset af, at de har en organiseret skoledag og også ofte et organiseret fritidsliv. 
Der er dagligt tilbud om en aktivitet, men det er børnenes frie valg om de ønsker at deltage. 
Pædagogerne fra SFO deltager i skolens undervisning i 0. – 3. klasse, hvilket bevirker at de er 
med til at bygge bro mellem skole og SFO. Samtidig er pædagogerne dem der har den tætte 
kontakt mellem skole, SFO og hjem.

Ølsted Skole, Børnehave og SFO er det trygge og udviklende valg til Jeres børn i lokalområdet.


