Fakta om fritidsafdelingen
I skoleåret 2015/2016 er der indskrevet 195 børn ca., i SFO`en.
I SFO´en har vi bl.a. motorikrum, billedkunstlokaler, puderum, et stort fællesrum,
samt klasselokaler vi deler med undervisningen. Om eftermiddagen er vi
funktionsopdelte.
I forbindelse med garderobe-indgangene til SFO´en, hænger tre skærme med et
system der hedder Daycare. Det bruger vi for at have overblik over, om børnene er
her, eller har fri. Det er meget vigtigt at jeres barn får trykket sig fri på Daycare og får
sagt farvel til en voksen, når de forlader SFO´en.
I fritidsdelen har vi kontrolleret pasning, hvilket betyder at vi skal føre kontrol med
barnets fremmøde. I skal altså give besked, hvis jeres barn er syg og/eller ikke
kommer i SFO. Der er mulighed for enten at melde det via Daycare-systemet, eller
at ringe fra kl. 6.30 – 8.00 på tlf. 89 70 22 17.
Barnet må ikke komme i SFO, såfremt det er sygt, eller hvis barnets fremmøde
indebærer smittefare for andre.
Fritidsafdelingen tilbyder ikke eftermiddagsmad. De skal derfor selv medbringe en
ekstra madpakke til at spise efter undervisningstid, hvis I finder det nødvendigt.
Der skal gerne ligge et ekstra sæt tøj i garderoben, da vi ikke kan garantere at
barnet kan låne tøj. Men, vi kan garantere, at dit barn bliver vådt på et eller andet
tidspunkt.
Skriv gerne navn i børnenes tøj/ fodtøj, samt på madkasser, drikkedunke og
lignende, så vi kan være behjælpelige med at finde ejeren

Start i fritidsafdelingens SFO
De fleste børn starter i børnehaveklasse og SFO på samme tidspunkt, hvilket vil
sige i august måned.
l den første periode er det vigtigt, at børnene lærer hinanden, personalet og stedet
at kende.
Mange børn klarer skiftet fra børne-have til skole uden synlig reaktion. Andre er i
starten lidt beklemte ved det hele, eller bliver let trætte. Dette er naturligvis meget
individuelt, men som regel er det en god idé, hvis de første dage hos os er korte.
Vores fysiske rammer giver vore nye børnehaveklassebørn en god tryghed, idet
SFO og skole er samme sted. Børn der er her om morgenen, vil i august måned
blive fulgt ud til klasselokalerne kl. 07:55.

Personalet som er tilknyttet en årgang, har ansvaret for det daglige
forældresamarbejde. Det er ofte de samme pædagoger som indgår i arbejdet i
klasserne på årgangen, og de som hurtigst lærer de nye børns navne og vaner at
kende. Spørg efter dem, hvis ikke de lige er i området, når du bringer eller henter.
Det kan naturligvis være sådan, at netop dit barn, ofte opholder sig sammen med
andre voksne end den primære. Det betyder så blot, at de voksne har fokus på, at
dele informationer vedr. børn med hinanden, på vore personalemøder m.m.
Vi prioriterer et godt og åbent samarbejde med forældrene. l starten er det vigtigt, at
forældre og ansatte orienterer hinanden, om hvorledes barnet klarer det at begynde
på Vestre skole. I den forbindelse er l også altid velkomne til, at henvende jer, hvis l
ønsker at drøfte noget med os.

Fra morgen til aften
Vi prioriterer at morgenstunden er stille og rolig. Som morgenmad serverer vi altid
havregryn og cornflakes. Om fredagen er der boller/rundstykker. Efter
undervisningstid skal børnene sige goddag i SFO og registreres som kommet, hvis
ikke de har gjort det om morgenen. Ligeledes skal de sige farvel og trykke sig fri på
Daycare, når de går hjem.
Vi lægger vægt på, at være en SFO hvor børnene frivilligt deltager i tilbud og
aktiviteter. Vi mener, at det er deres frie tid de tilbringer her, men med en bred vifte
af aktivitets-muligheder.
Som eksempler kan nævnes sport, ude og i hallen, kreative aktiviteter og bål
aktiviteter. Aktiviteterne planlægges både ud fra børnenes ønsker og interesser,
men også ud fra vores viden om, at styrke børnenes generelle udvikling. Hele året
bruger vi vores dejlige natur bl.a. med vinterbadning og leg i skoven.
Børnene kan færdes frit på hele skolens udenoms-areal. Vi mener det er vigtigt for
børn i denne alder, at de ikke hele tiden føler sig "overvåget." Dette betyder også, at
vi voksne ikke altid ved hvor børnene opholder sig, på det tidspunk, hvor l henter
dem. Vi gør meget ud af at fortælle og vise børnene, hvor de usynlige grænser er.

Vi ønsker dit barn en dejlig dag i SFO ;-)

