SÅDAN GØR VI HER.
Brug af mobiltelefon i SFO’en.
I SFO’en har vi følgende retningslinjer for brug af egne telefoner:
•
•
•
•

•
•

Det er tilladt at have egen telefon med i SFO, så længe det er under eget ansvar og
egen forsikring
Telefonen må bruges til at ringe fra, i samvær med en voksen
Der kan ringes om legeaftaler og gåtider til forældre. Hvis i forvejen aftalte tider
ændres, skal personalet i SFO'en snakke med forældrene.
Hvis jeres barn, fra sin mobil, ringer hjem og er gal eller ked af det, beder vi jer ringe
og informere os, da SFO problemer ikke skal klares over telefonen med jer, men ordnes
her på stedet med de involverede parter.
Telefonen må ikke bruges til at tage billeder med, optage lyd eller lave film med,
medmindre andet er aftalt med en pædagog.
Der må høres musik på telefonen.

Legeaftaler.
Besked om legeaftaler eller ændring i komme/gå tider kan gives over SFO'ens telefon eller på
en seddel.
På sedlen skal der tydeligt fremgå:
•
•
•

Dato
Aftalen
Forældres underskrift

Hvis børnene selv ringer og laver aftaler med forældrene, skal vi have beskeden direkte. Det
er okay at vi/personalet får jeres besked over børnenes telefon.
Frugtordning:
SFO'en tilbyder frugtordning med varieret udvalg. Dette vil flere gange om ugen være en form
for bålmad. Det koster 50 kr. i måneden, og det er en frivillig ordning. Vi vægter den højt, da
det også er en pause/hyggestund. Der serveres frugt fra kl. 14.45-15.15. fredag er det dog kl.
14.15-14.45.
Frugten spises ved bålhuset eller ved borde på legepladsen.
Kontonummer kan rekvireres hos personalet.
Legetøjsdag:
Én gang i måneden har vi legetøjsdag. Det er altid den sidste torsdag i måneden. Det er på
eget ansvar at medbringe legetøj, da det kan blive væk eller gå i stykker. Vi anbefaler navn på
legetøjet.
Forældrekaffe:
En anderledes dag at hente på☺. Vi tænker det, som et åbent hus arrangement, hvor I kan
kigge forbi, som det passer ind i jeres planer. Vi har kaffe på kanden, og håber I vil nyde en
hyggestund her sammen med jeres barn. Forældrekaffe holdes ca. 4 gange om året. Vi
forsøger, at holde det på forskellige ugedage, og ofte i forbindelse med vores temauger. Husk
at forældrekaffen oftest er udenfor ved bålhytten.

Temauger:
Hvert kvartal har vi temauger som forløber over 3 uger. I disse uger gennemsydes SFO'en af
det valgte tema, da de fleste aktiviteterne tager udgangspunkt i dette. Når vi nærmer os
temaugerne, sender vi info ud til jer over intra.
Julemåneden:
December er måneden hvor SFO´en ”OSER” af julehygge.
•
•
•
•

Der vil lyde julemusik
Der findes værksteder, hvor julegaver kan laves (det er et tilbud)
Der klippes og klistres
Og…ja, det hører I nærmere om hen af ”decembervejen” ☺

Sommerfest:
Sidst i maj/først i juni inviterer vi forældre og søskende til sommerfest.
Rammerne sættes med:
•
•
•
•

fællesspisning
lege og aktiviteter for både store og små ☺
mulighed for at mødes på uformel og hyggelig vis
stort kaffebord

Fødselsdage:
Vi afholder fødselsdagsfest 4 gange om året, for sommer/efterår/vinter og forårsbørn. Vi
sender dato ud over intra. Denne dag synger vi fødselsdagssang, har en lille konkurrence eller
lignende for fødselsdagsbørnene, og vi får lidt lækkert til frugt.
Udflugter:
I løbet af året, tager SFO'en på forskellige ture. Når vi er på udflugter, låner børnene en
rygsæk af SFO´en, så de selv kan bære deres egne ting (eksempelvis drikkedunk). Der vil for
turene være forskellige læringsmål. Ved større, fælles udflugter giver vi besked over intra.
Børnemøde:
En gang i kvartalet holder vi børnemøde. Her samler vi børn og voksne til en snak om vores
SFO. Her fortæller vi om nye tiltag og kommende aktiviteter i Drivhuset. Er der ting, der kan
fungere bedre, tager vi det op her. Har børnene gode idéer og forslag til, hvad vi skal snakke
om til børnemødet, kan disse puttes i vores idékasse. Møderne foregår ved bålhuset.

Tilladelsessedler:
Hvert år uddeler vi nye tilladelsessedler. På disse står navne på forældre, hvem der har
tilladelse til at hente barnet, komme,- og gå/sende tider, telefonnumre/kontakter og div.
tilladelser til fx kørsel i privat bil, foto m.m. Er der i løbet af året ændringer i forhold til
tilladelser, navne, telefonnumre m.m. bedes I henvende jer, så vi kan få ændret i papirerne.
Det er vigtigt, at vi har de rigtig oplysninger på jeres barn!

Mødetider:
Vi har tilsynspligt, og det er derfor vigtigt, at I siger goddag og farvel til den daglige ”øffe”
(den voksne som tager telefon og krydser børn ”ind og ud”), som oftest kan finde nede
omkring bålhytten.
Garderobe:
Det er vigtigt at der, i børnenes garderober, er nok med skiftetøj, passende fodtøj og regntøj
samt flyverdragter når årstiden er til det. Vi er ude i al slags vejr ☺.
Beviser:
Børnene skal tage dolke, - og værktøjsbevis, for at måtte bruge SFO’ens udstyr. Beviset kan
inddrages i en given periode, hvis et barn ikke overholder de sikkerhedsregler der er i
forbindelse med brug af værktøjet. Beviset generhverves ved at gennemgå ”kurset” på ny.
Børne-engelsk.
Som noget nyt i år, vil vi dagligt have børne-engelsk, hvor engelske gloser leges ind ved
eksempelvis lege og sange - eller blot dét at tale om hvad eftermiddagsmadens ingredienser
hedder på engelsk. Vi vil også have ”ugens ord”.
DGI certificering:
Da vi er en DGI certificeret skole, tænkes bevægelse også ind som en naturlig del af
hverdagens aktiviteter.

