VELKOMMEN TIL 3. klasses-SFO og SFO2
Et tilbud til børn der går i 3., 4., 5. og 6. klasse på Holmegaardskolens SFO
afd. Fensmark

Pædagogisk grundlag
Vi vil gerne tilbyde et SFO-tilbud, hvor trivsel, tryghed, relationer og oplevelser er kerneordene.
SFO’en skal være et sted hvor der både er plads til samvær med kammerater i hyggelige og
afslappende omgivelser samtidig med at der er mulighed for at udfolde sig fysisk, kreativ og
mentalt. Begge dele foregår i et miljø hvor de voksne er tilgængelige som aktivt deltagende
omsorgspersoner.
Vi tilbyder dagligt aktiviteter i den ordinære åbningstid og mindst en gang om måneden afholder vi
arrangementer der går ud over normal lukketid.
Vi har udarbejdet en årsplan for de større aktiviteter. Samtidig vil der hver måned komme en
aktivitetsplan der mere detaljeret fortæller hvad der foregår de enkelte dage. Ud over de planlagte
aktiviteter vil vi også forsøge at følge børnenes spor. Opstår der en interesse for et emne i
børnegruppen vil vi forsøge at følge dette spor hvad enten det drejer sig om fingerstrik eller
Pokemon.

DAGLIGDAGEN
Fremmødekontrol
SFO1
Der er fremmødekontrol for SFO1 børn. Når børnene kommer i SFO, skal de derfor checke ind via
Tabulex og sige hej til en voksen. Grunden, til at vi gerne vil sige hej til jeres børn, er, at vi stadig
vægter den personlige relation meget højt. Hvis jeres barn ikke kommer i SFO, skal I give besked i
Tabulex.

SFO2
Der er ikke fremmødekontrol for SFO2 børn, med mindre der er lavet en speciel aftale. Når
børnene kommer i SFO, skal de dog stadig checke ind via Tabulex og sige hej til en voksen.
Grunden, til at vi gerne vil sige hej til jeres børn, er, at vi stadig vægter den personlige relation
meget højt.

Generelt
Der kan laves faste aftaler for hvornår jeres barn skal sendes hjem. Vi sender hver hele og halve
time.

Forplejning
Barnet skal selv medbringe frugt eller lign. Derudover vil det være en god ide, hvis barnet har lidt
groft knækbrød eller andet langtidsholdbart liggende i kassen/skuffen her i SFO’en, som de kan
finde frem, hvis de er sultne efter skoledagen.
Der vil være dage, hvor vi tilbyder noget at spise. Der vil f.eks. være dage, hvor vi bager sammen
med børnene eller har hyggedag. Dette vil fremgå af månedsplanen.

Påklædning
Børnene har mulighed for at opbevare skiftetøj i SFO’en.

Brug af mobiltelefon
Mobilen skal være på lydløs og må kun bruges efter aftale med en voksen. Børnene må ikke
fotografere/filme hinanden.

Aktiviteter
Vi tilbyder forskellige aktiviteter hver dag. Vi har fokus på krop & bevægelse, udvikling af sociale
kompetencer samt den personlige udvikling hos det enkelte barn.
Der er blandt andet mulighed for: Kreative aktiviteter, PC, WII, PS3, bordtennis og meget mere.
Vi benytter os af skolens faglokaler, fx gymnastiksalene, hjemkundskab og der er endvidere
mulighed for en del udendørs aktiviteter, som fx rulleskøjter, skateboards, tennis, fodbold, sjippe,
løbehjul og meget mere. Vi tager udgangspunkt i hvad børnene interesserer sig for samt hvilke
ønsker der er i børnegruppen.

Aftenarrangementer
Vi har stort set aftenarrangementer en gang om måneden jf. vores årshjul.

Udendørs arealer
Børnene må være i Grønnegården og i Gl. skoles skolegård. Vi benytter også ny skoles legeplads,
boldbanerne, multibanerne og Trollesgave, men kun sammen med personalet.

Nyhedsbrev
Vi udsender nyhedsbrev for en måned af gangen, som i får via Tabulex. I SFO’en hænger der en
mere detaljeret aktivitetsplan for igangværende og næste uge. Der vil være tilmeldinger af
forskellige karakter, så husk endelig at tjekke Tabulex.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Personale
Gitte Marland

Afdelingsleder

Rikke Scharla Nielsen

Pædagog

Nicolaj Schjøtz

Pædagog

Clara Friis Jørgensen

Pædagogstuderende

Åbningstider
Vi holder åbent fra mandag – torsdag til kl. 17.00 og fredage til kl. 16.00.
Morgenåbning alle dage i Trollskoven fra kl. 6:30 – 8.00. Frem til kl. 7:30 tilbydes morgenmad. Kl.
7:50 går børnene i skole. For SFO2-børn er morgenåbning et tilkøb.
Der er lukket for SFO2 børn flg. dage i skoleåret 2018/2019:
Fra den 21. december 2018 til og med den 2. januar 2019
Mandag, tirsdag og onsdag før påske
Dagen efter Kristi Himmelfartsdag
Sommerferie i 3 uger (udmeldes senere)

Kontakt
SFO’en kan kontaktes på mobil: 2545 0087.
Adresse er Villavej 2, 4684 Holmegaard.
Da det er vigtigt, at vi kan få fat på jer, bedes I holde jeres barns stamkort på Tabulex opdaterede
med eksempelvis nye telefonnumre.
Vi ser frem til mange spændende og hyggelige timer med jeres børn samt et rigtig godt
samarbejde med jer!

Med venlig hilsen
Rikke & Nicolaj
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Julehygge
Gaveværksteder
Pakkeleg

•

Koloni

2018/2019
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Nytårskur
Slikværksted
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Overnatning
Tur til Næstved
Jordens uge

Krimiuge
Fødselsdagsfest

Bevægelsesugen
Adventuretur
Fest for 2. klasser

•
•
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Den store bagedyst
Fastelavn

ÅRSHJUL 3. KL. + SFO 2 2018-2019
Overnatning
Shoppingtur

Bag for en sag
Baskettur

Velkomstfest
Nybyggerne

Filmaften
Cykeltur

•
•

Med forbehold for ændringer.

