Referat fra SFO-informationsmøde torsdag d. 13/8 kl. 16.30-17.30
Tess og Martin præsenterede kort sig selv.
Tess gennemgik værdier og struktur i SFO:
I SFO’en ønsker vi, at man kan hygge og lege med sine kammerater, der er mulighed for ro og fordybelse
indenfor, og udenfor kan man lege, hvor der er højt til loftet.
Vi har meget fokus på, at man skal bruge ”hviskestemmer”, når man er indenfor, så det er rart at være her
alle sammen. I SFO’en har alle børn mulighed for at komme med idéer til aktiviteter og har medansvar for,
at det er hyggeligt at gå i SFO.
Vi holder børnemøder én gang om måneden (fredag), hvor vi snakker om, hvordan det er at gå i SFO, om
der er nogle aktiviteter eller madønsker, eller om der skal være fokus på f.eks. ro og god tone.
Hver dag når indskolingen får fri, tjekker Tess ud med børnene i klassen, samt informerer børnene om
hvilke aktiviteter SFO’en tilbyder den dag, om der er vikar eller lign. På den måde er der en rød tråd fra
skole til SFO, både ved at Tess er med begge steder, men også at der er en glidende overgang til SFO’en.
Både Martin og Tess er i SFO’en hver dag fra SFO-start, og de har begge dage, hvor de åbner og lukker. Man
kan se mødetider på skemaet i køkkenet, og her hænger også skoleskema.
Når man kommer i SFO efter skole, starter vi altid med at være udenfor. Dette for at få frisk luft, men også
for at der kan blive ”krudtet af” efter undervisning. Som et nyt tiltag skal børnene være med i den aktivitet,
der tilbydes i min. 30 minutter. Ønsker de ikke at være med i aktiviteten, skal de blive udenfor at lege.
Hver tirsdag er det Charlotte (som indskolingen også har til N/T sammen med Tess) som er i SFO’en om
eftermiddagen sammen med Martin, da Tess er til lærermøde.
Vi vil bestræbe os på at lave opdateringer på dagens aktiviteter på opslagstavlen i køkkenet hver dag, og
ellers er alle velkomne til at spørge, hvad vi har lavet i SFO’en. Der vil også komme billeder op på skolens
Facebookside med de forskellige aktiviteter, som vi laver i SFO’en.
Ugeplan:
Mandag: Kreativ dag
Tirsdag: Kreativ dag
Onsdag: IPad-dag
Torsdag: Gymnastiksalen (voksenstyret aktivitet)
Fredag: Maddag (Indskolingen)
Praktisk info: Alle børn i SFO’en skal have ekstra tøj med, som ligger i deres kasser, da vi er ude i alt slags
vejr, og børnene kan også have behov for at skifte tøj, hvis de har spildt på deres tøj, når vi er kreative.
Alle børn skal også meget gerne have indendørs sko med, da vi tit leger i gymnastiksalen, og det er bedst
med indesko på det gamle gulv.
Alt efter hvor længe man er i SFO’en om eftermiddagen, skal børnene have en eftermiddagsmadpakke
med, da vi tit oplever at børnene er sultne - og vi kan ikke tilbyde mad hver dag. Husk også drikkedunk!
Hvis børnene gerne vil lave legeaftaler, som ikke er aftalt hjemmefra, så skal børnene ringe fra SFOtelefonen, da vi på den måde kan have et overblik over, hvilke aftaler der bliver lavet.

Enkelte børn vil nogle gange gerne tidligere hjem end først aftalt, og spørger om de må ringe til deres
forældre for at blive hentet tidligere eller tage en tidligere bus. Hvis dette er noget, I som forældre siger
god for, må I meget gerne give os besked, så laver vi et notat om, at det er en mulighed for jeres barn.
Hvis jeres barn er syg både til skole eller SFO skal I huske at ringe enten på SFO-telefonen eller kontortelefonen om morgenen og sige at jeres barn er syg. I skal huske at ringe igen efter weekenden, hvis jeres
barn fortsat er syg.
Ekstra info: Hvis I ønsker sommerferiepasning, i uge 27 og 32 vil vi meget gerne have at I er meget præcise
med de tider I ønsker pasning til, da vi gerne vil lave aktiviteter ud af huset, hvis børnegruppen er til det og
vi begge kan være på arbejde. Det kan vi kun, hvis vi helt nøjagtigt ved, hvilke børn der kommer.
SFO åbningstider:
mandag: 6.30-16.30
torsdag: 6.30-16.30

tirsdag: 7.00-16.30
fredag: 7.00-16.00

onsdag: 7.00-16.30

