VELKOMMEN I AMAGERSKOLENS SFO
Hermed lidt praktisk info til nye, som gamle SFO-forældre 
De voksne i SFO´en:
Ditte - pædagog
Dorte - pædagog
Lili - pædagog
Nina – pædagog
Rikke – pædagog (barselsorlov)
Verner - pædagogisk assistent
Joakim – pæd. medhjælper
Anne - pædagogisk assistent elev (Anne stopper sidst i oktober)
Karen – medhjælper (Karen er vores ”øffe”, altså den der sørger for frugt, sender børn hjem på
aftalte tidspunkter - og hun er telefonpasser om eftermiddagen for at tage imod praktiske
beskeder).
Åbningstider:
Mandag - torsdag:
Fredag:
Ferie:

6.30 - 7.45
6.30 - 7.45

12.50 - 16.30
12.50 - 15.30

I skoleferierne har vi åbent efter behov inden for vores åbningstid, som i skoleferierne også
omfatter skoletiden. Tilmeldingerne til feriepasning vil blive sendt ud til jer ca. 1½ måned før,
dog med undtagelse af sommerferien som vi vil sende tilmelding til noget tidligere.
I ferieugerne tilbyder vi, ligesom i hverdagene, et eftermiddagsmåltid, så det vil være en god
ide at putte lidt ekstra i madpakken til formiddagsmåltidet.
SFO’en har lukket på udvalgte dage i forbindelse med højtider eller helligdage, bl.a. dagen
efter Kristi Himmelfartsdag, samt to uger i sommerferien (uge 29 og 30).
Ved jul og nytår følger SFO´en skolens lukkedage. Der kan være enkelte dage i løbet af året,
hvor SFO´en enten holder helt lukket eller lukker tidligere på gund af fælles uddannelse for al
skolens personale. Disse dage skal I nok blive informeret om i god tid .
Børn der skal sendes eller holder fri:
Vi tilbyder at sende jeres barn hjem på aftalte tidspunkter.
Vi kan lave faste, skriftlige aftaler herom eller I kan give os besked fra dag til dag, enten via:
- Skriftlig seddel som barnet har med - eller
- Ringe eller SMS på tlf.: 51645310
Da vi laver fremmødekontrol, bedes I altid give besked, hvis jeres barn holder fri fra SFO´en.

Dagen i SFO’en:
Vi åbner i SFO’en kl 6.30 og her vil der være mulighed for at spise morgenmad frem til kl.
7.30. Vi sørger for maden, som typisk vil være havregryn, cornflakes eller knækbrød.
Aktiviteterne om morgenen vil ofte være stille-aktiviteter, så alle har mulighed for at vågne
helt op og have en rolig morgen. Vi sender børnene i skole ca. kl. 7.40.
Vi åbner igen kl. 12.50 og vi går alle ud indtil kl.13.40. Herefter kan børnene selv bestemme
om de vil deltage i en ude- eller indeaktivitet. Aktiviteterne skifter kl. 13.50 så de børn der har
senere fri også har mulighed for at få sig valgt på en aktivitet.
Kl. 14.30 tilbyder vi et eftermiddagsmåltid, som altid består af noget frugt eller grønt, samt
lidt mere mættende i form af brød, boller mm. Enkelte gange kan det også være eks. vafler,
men i en lidt sundere udgave end alm. Vafler/pandekager .
Efter eftermiddagsmåltidet tilbydes der igen aktiviteter.
I SFO’en opholder vi os en del udenfor. Vi har en dejlig stor legeplads med hoppepuder,
forskellige køretøjer, abebur og vores bålhus. Hvis vejret ikke umiddelbart indbyder til
udeleg, bruger vi også vores egne, indendørs lokaler samt gymnastiksalen og hallen. Derfor
opfordrer vi jer til altid at have jeres barns garderobe opdateret ift. vejrforhold .
Ved indgangen til SFO’ens lokaler hænger der et skema (piktogram) for dagens aktiviteter, så
børnene har mulighed for at se hvad der foregår den pågældende dag og hvilke voksne der
står for aktiviteterne.
Mobiltelefoner vil vi gerne undgå. Dette er tildels for at give børnene frihed til at lege og
fordybe sig, og derudover kan det give en del forvirring, når børnene laver aftaler med jer pr.
tlf. uden at vi i SFO´en kender til de aftaler .
Garderobe:
Alle børn i SFO’en har deres egen garderobe. Her vil vi gerne, hvis jeres barn har en taske med
skiftetøj. Skiftetøjet må gerne blive i SFO’en i weekender, men skal tages med hjem i ferier. Det
er dog en god ide at tjekke op på skiftetøjet jævnligt.
Når jeres barn går eller bliver hentet, er det vigtigt for os at barnet siger farvel til en
voksen, så vi ved, at barnet har forladt SFO’en.
Mange hilsner fra
Os i SFO’en

