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Velkommen
I denne folder kan du finde nyttig information om dagligdagen i
Søndersøskolens SFO: telefonnumre, åbningstider, daglig rytme i SFO m.m.
Kontakt:
Du kan kontakte SFO på følgende telefonnumre:

SFO / Blæksprutten
64 82 84 35
Afd. leder Birgitte Bolander
21 15 47 48

Kontoret / Lene B. Møller
64 82 84 30
Åbningstider:
SFO har følgende åbningstider:
På hverdage fra kl. 06.00-07.50 og fra kl. 14.00-17.00, fredag til kl.16.00.
På skolefridage fra kl. 06.00-17.00, fredag til kl. 16.00.
Daglig rytme:
Kl. 06.00-07.50: Børnene krydser sig af, når de kommer om morgenen.
Afkrydsning foregår på tavlerne i fællesrummet.
Kl. 13.55: Afkrydsning af børn, som skal i SFO den gældende dag.
Kl. 14.00: Alle børn skal være ude til klokken ringer.
Kl. 14.30: Klokken ringer og vores pædagogiske værksteder
åbner.
Kl. 16.00: Værkstederne lukker.
Kl. 17.00: SFO lukker (kl. 16.00 om fredagen).
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Morgen –SFO
I morgen-SFO tilbydes der morgenmad fra kl. 06.00—07.30, såsom havregryn, cornflakes, skyr, boller/brød og knækbrød. Herudover opfordres der til
stille aktiviteter og hyggelige snakke.
Vi vil primært befinde os i SFO-lokalet (ved siden af cafeen).
Pædagogiske overvejelser og mål
Vores overordnede overvejelser/mål stemmer overens med Søndersøskolens værdigrundlag og tager, som i undervisningsdelen, udgangspunkt
i børnenes forskelligheder.
Det er vores pædagogiske opgave, gennem omsorg, nærvær, anerkendende
tilgang og inspiration, at støtte børn i deres personlige, sociale og alsidige
udvikling. Vi har det mål at give barnet en tryg, hyggelig, inspirerende og udfordrende hverdag.
Pædagogiske lærerplaner/aktiviteter
I vores SFO tilstræber vi at vores aktiviteter er grundigt overvejet og rammer
så præcist eller bredt som muligt. En af de metoder vi bruger til dokumentation af vores aktiviteter er, at vi tænker aktiviteterne ud fra de 6 læreplanstemaer.
Personlige kompetencer
Sociale kompetencer
Sprog
Krop & bevægelse
Natur og naturfaglige fænomener
Kulturelle udtryksformer & værdier
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Focus på den frie leg
Ud over vores tilbud i form af aktiviteter lægger vi også vægt på, at børnene også dyrker den frie leg.
Med den frie leg menes, de lege og aktiviteter som børnene selv, spontant og
uplanlagt sætter i gang. Det er i disse lege børnene udvikler deres måde at tænke på, sproget, fantasien, kreativiteten og barnets følelser samt sociale indstilling.
Garderobe
Hvert barn i SFO har en garderobeplads, hvor der både er plads til flere sæt
overtøj, fodtøj, skiftetøj og skoletaske. Vi beder dagligt børnene om at holde orden på deres garderobepladser, således at der ikke ligger tøj og andet på gulvet.
Vi opfordrer til, at børnenes garderober er fyldt op med regntøj, gummistøvler og skiftetøj (ekstra undertøj, bukser, trøjer, strømper m.m.), samt evt. flyverdragt.
Legetøj i SFO
Det er ikke tilladt at medbringe eget legetøj i SFO, herunder mobiltelefoner
og andet elektronik i det daglige, kun ved særlige lejligheder/aktiviteter.
Vi kan ikke tage ansvaret for, hvis det pågældende legetøj går i stykker eller
bliver stjålet.
Navn i barnets tøj
Vi samler glemt tøj sammen på skolens område, og hvis der er skrevet navn i
tøjet, bliver det lagt i barnets garderobe.
Tøj uden navn lægges i glemmekassen, som står ved SFO-lokalet

4

Søndersøskolens SFO

2016-2017

Rygning
Det er ikke tilladt at ryge på skolens område.

Regler for indskoling og SFO (Søndersøskolen, afd. Nordmark)
-

Indesko skal bruges inde og udesko ude.
Alle børn samler deres ting i egen garderobe.
Vi går på gangene.
Vild og støjende leg foregår udenfor.
Man skal blive på skolens område (afd. Nordmark) i skole - og
SFO-tid.
- Vi passer på hinanden.

Den ”forbudte” skov

Man skal blive indenfor
den blå streg i
skole- & SFO tiden
Bakken
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Tilmelding / udmelding
Tilmelding til SFO kan ske med en dags varsel.
Udmeldelse kan ske med en måneds varsel til d. første i måneden.
Begge dele foregår online på Nordfyns Kommunes hjemmeside.
Når I går hjem
Personalet i SFO fører tilsyn med børnene, således at alle børn, der er tilmeldt SFO’en registreres ved fremmøde og afhentning.
Det er derfor vigtigt, at I/jeres børn får sagt farvel til en voksen, samt at de
får krydset sig ud.

Redigeret december 2016
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