Hvad kendetegner Ejsing Friskoles SFO
-

Informationsfolder SFO

-

Vi tilbyder børnene planlagte aktiviteter
Vi prioriterer legen højt
Vi bruger vor nærliggende udelegeplads, sø og strand
Vi har dagligt forskellige ”åbne værksteder” (eks. træ-,
tegne-, perle-, maleværksteder)
Vi lægger vægt på udeaktiviteter (boldspil, klatretræer,
forskellige udelege, sjippe osv.)
Vi er altid ude at lege på skolens område
Vi benytter os af de tilbud byen har
Vi benytter hallen minimum 1 gang i ugen (efterår +
vinter)
Vi har et tæt samarbejde med skolens øvrige personale
Vi har meget tæt samarbejde med børnehaven ”Gazellen”
Vi har nogle planlagte ture ud af huset

SFO´s åbningstider
SFOèn har åben fra kl. 6:10 til kl. 16:45 – fredag til kl. – 15:45
Morgenpasning:

Børnene møder ind i Gazellen
kl. 6:10 til 7:50
Hvis børnene ønsker morgenmad, skal
de komme senest 7:15 - 7:30

På skolefridage har SFO åben fra 6:10 – 16:45 – fredag til kl.
15:45.Der er mulighed for, at børn der ikke i forvejen er tilmeldt
SFO kan blive tilmeldt på skolefridage mod betaling.
Henvendelse skal ske til Mai, som er leder i Gazellen.

Ind- og udmeldelse af SFO

Det koster 75 kr. pr. mdr. pr. barn som betales sammen med
den månedlige betaling.
De forældre, der ikke ønsker, at deres barn skal deltage i
ordningen, skal hurtigst muligt give os besked herom. Ellers
forventer vi, at jeres barn er med i ordningen – og I vil modtage
en regning.

Skiftetøj og glemt tøj
Skiftetøj.
Børnene skal have skiftetøj, regntøj og gummistøvler med i
SFO hver dag!!
Skiftetøj = bluse, bukser, undertøj og strømper.

Ind- og udmeldelse skal ske ved at gå på hjemmesiden
www.ejsingfriskole.dk der finder man indmeldelses blanket.

Desuden er det nødvendigt, at børnene har velegnet fodtøj
på/med, som må benyttes til skov-, udelege- og strandture.

Indmelding i SFO kan ske fra dag til dag.

Det er praktisk og i ens egen interesse, at der står tydelig navn i
børnenes tøj.

Udmeldelse af SFO kan ske sidste dag i måneden, med en
måneds varsel. Det skal være en skriftlig udmeldelse.

Glemt tøj.

Bespisning i SFO
Vi serverer eftermiddagsmad hver dag kl 13:30.
Eftermiddagsmaden består b.la. af suppe, pastasalat, forskelligt
brød, et krus vand og et stykke frugt. Oftest er det knækbrød og
flütes.
BEMÆRK!!
Det er frivilligt, om man ønsker at deltage i eftermiddagsmadsordningen.

Alt glemt tøj, hvori der ikke står navn, lægges i en
”glemmekasse”.
Det er en forældre opgave at lede efter glemt tøj/fodtøj.

Børnefødselsdage
Da børnenes fødselsdag bliver fejret i klassen, skal børnene ikke
give slik, kage eller lignende i SFO.

Medbragt legetøj i SFO
Vi opfordrer til, at børnene ikke medbringer eget legetøj i SFO,
da vores erfaring er, at det skaber unødvendige konflikter.
Hvis et barn skulle have eget legetøj med i SFO – er det på eget
ansvar. Der er ingen erstatningsmuligheder, og personalet bruger
ikke tid på at lede efter det.

Børnenes start i SFO
Det er vigtigt, at børnene får en så god og tryg start i SFO
som muligt.
Vi har årligt førskole på skolen fra februar måned. Over
sommerferien op mod skolestart går skolestarterne med i SFO.

Indretning af SFO
SFO´s basislokale er indrettet med store frie gulvarealer, hvilket
giver børnene gode muligheder for at udfolde sig.
I vore basislokale står vores legetøj samt beskæftigelsesmaterialer
fremme i børnehøjde, så børnene frit kan benytte det.
Vi har forskellige værksteder, som børnene frit kan benytte, når
de er åbne.

Leg og aktivitetstilbud
Vi veksler mellem leg og planlagte aktiviteter.
Vi prioriterer legen højt, fordi vi mener, at børnene efter en
struktureret skoledag, har behov for at få:
-bearbejdet indtryk og oplevelser
-brugt deres fantasi
Dette gøres bl.a. gennem legen!

Samtidig lægger vi også vægt på at tilbyde børnene forskellige
aktiviteter, som er voksenplanlagte. Vi, mener, det er vigtigt at
give børnene nogle pædagogiske tilbud, som udfordrer dem.
Vores planlagte aktiviteter er et tilbud, som børnene frit kan
vælge sig på.

Udefaciliteter og ”uderegler”
Vi har et stort udeareal med bålplads, boldbaner, sandkasse,
legeplads, naturlegeplads, som børnene frit kan benytte.
Personalet er dér, hvor der er flest børn og størst behov for dem –
dvs. at en gruppe børn gerne må gå ud og lege uden der er en
voksen med børnene. Hvis der ikke følger en voksen med
børnene ud, fører vi jævnligt opsyn med den gruppe børn, der
leger ude.

Traditioner i SFO
Vi mener det er vigtigt at bibeholde og skabe traditioner.
Vi følger således årets gang, fastelavn, påske, pinse, halloween og
jul.
Derforuden holder vi hver 14. dag et børnemøde, hvor vi snakker
om forskellige ting, aktuelle problemer, Pals regler. Børnene kan
her komme med forslag og ønsker.

Aflevering/afhentning og hjemsendelse af børn
Vi giver børnene en god modtagelse hver dag, og sørger for at
hilse på hvert enkelt barn.
Vi registrerer hver dag børnene uden for deres klassen lige efter
den sidste time. Vi har et afkrydsningsskema, hvor vi krydser
dem af.
Derudover har børnene et briksystem/ magnet tavle, hvor de selv
skal sætte deres navnebrik på. De sætter brikken, der hvor de vil

være, og skal selv huske at flytte brikken igen når de skifter
aktivitet.

Tavshedspligt og oplysningspligt

Det er dog vigtigt, at I giver os besked, hvis jeres barn holder fri
fra SFO.

Personalet i SFO har tavshedspligt. Det betyder, at et barns
problemer kun diskuteres og overvejes med barnets forældre samt
pædagoger og lærere, hvis det er i barnets interesse.

Ved afhentning er vi altid parate til at tage en snak med
forældrene.

Personalet har i specielle situationer oplysningspligt over for
socialforvaltningen.

Når I henter jeres barn, forventer vi, at I er behjælpelige med, at
jeres barn får ryddet det op, det leger med - inden det går med jer
hjem.
I skal som forældre hjælpe jeres barn med altid at huske at sige
farvel til personalet, inden I går hjem.
det er vigtigt fordi:
-det er almen dannelse
-personalet sørger hver dag for at hilse på hvert enkelt barn, når
de kommer i SFO. Lige så vigtigt er det, at få sagt ordenligt farvel
til hinanden.
-at vi foruden ”briksystemet” på denne måde kan holde ekstra styr
på, hvilke børn der er gået hjem.

Hjemsendelse af børnene
Hvis et barn selv skal gå hjem fra SFO, skal vi have besked
herom.

Hvis børnene holder fri fra SFO
Hvis børnene ikke kommer i SFO, Skal forældrene meddele os
det mundtlig eller skriftligt.
Hvis barnet ikke har været i skole – reagerer vi ikke ved fravær.

