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Spireloppen
Praktiske oplysninger fra SFO

Personale:
Lene Pedersen (morgenåbning)
Nina Kirk

Fødselsdage:
Når I inviterer klassen til fødselsdag i SFO-tiden, vil vi
rigtig gerne have besked i god tid i forhold til optimal
udnyttelse af personaleressourcer.

Pernille Højland-Henriksen
Maria Skovbjerg Jensen
Mikael Bækkel
Ferie:
Ferietilmelding skal afleveres til SFO-personalet eller på
kontoret indenfor den oplyste tidsfrist.
Dette på grund af optimal planlægning i forhold til ture ud
af huset og særlige aktiviteter.

Mad og særlig kost:
Der er ”cafe” mellem ca. kl. 13.30 – 14.30.
Her er der mulighed for at få et godt mellemmåltid.
Vi spiser gerne enkelt og groft.
Mindst en gang om ugen laver vi et anderledes måltid
udendørs over bål.
Har dit barn behov for særlig kost, er vi imødekomne
overfor dette.
Vi opfordrer jer til at medbringe den mad, jeres barn skal
have, men vi prøver så vidt muligt, at tage højde for de
særlige behov i planlægningen af vores indkøb.

Telefonbesked:
Vi kan kontaktes alle hverdage fra kl. 6.30-8.00 på lokal
nr. 3, i skoletid lokal nr. 1 og i SFO-tid på lokal nr. 3 eller
på vores mobiltelefon.

Skolens telefonnummer: 59 65 68 34
Hvis I ikke kan fange os på fastnet-telefonen så prøv
vores mobil, da vi ofte er ude.

Spireloppens mobil: 24 77 06 90

Pædagogiske og praktiske overvejelser:
SFO’en Spireloppen er et fritidstilbud, hvor den frie leg
vægtes højt.
Den frie leg indeholder muligheden for at udvikle nye
relationer og udvikle sociale, kreative, empatiske og
motoriske kompetencer.
Desuden tilbyder vi en bred palet af forskellige planlagte
aktiviteter og oplevelser. Vi tilstræber os på at skabe en
SFO med aktiviteter, udsprunget af pædagogiske
overvejelser og ud fra børnenes ønsker.
Desuden ønsker vi netop at børnene har medindflydelse på
deres hverdag for at skabe en attraktiv SFO på børnenes
præmisser.
Det er vigtigt for os at hjælpe børnene til at blive
selvstændige og selvhjulpne, med ansvar for egne valg og
behov.
Børnene skal føle sig set, hørt og accepteret, som de
individer de er.
Vores forskellige personligheder, værdier, grænser og
kompetencer skal være et forbillede for børnene, så vi på
den måde viser, at mangfoldighed er godt og at det er okay
at være forskellige.
Det er vigtigt, at vi voksne er tydelige i vores sprog og
udtryk så børnene føler sig trygge ved vores
tilstedeværelse.
Vi mener, at forældresamarbejdet er vigtigt for jeres
barns trivsel.
Det er vigtigt, at I føler jer velkomne, når I afleverer /
henter og får muligheden for at få et indblik i jeres barns
hverdag.

Morgenåbning:
Går man i bh.kl. – 3. kl. og møder før kl. 07.55 betragtes
man som gående i morgen-SFO og skal således tilmeldes
ordningen.
Morgenmad medbringes selv og der er mulighed for
opbevaring i SFO’ens køkken.

Afkrydsningssedler:
Det er vigtigt for os, at barnet SELV krydser sig af på
sedlerne når de kommer og går hjem, samt at der bliver
sagt farvel til personalet. Vi skal vide om jeres barn er her
eller ej. Børnenes afhentningstid ”i dag”, legeaftaler,
fødselsdagsfester m.v. (alt der afviger fra den normale
aftale) må gerne noteres (eller giv os besked) på
afkrydsningssedlen. De daglige faste aftaler behøver ikke
skrives, blot de er aftalt med personalet.
Arbejdstøj og udetid:
Jeres barns udeområde er en skov, et krat, en høj
jordbunke, en stor sandkasse, leg med vand, en boldbane
og vi udnytter enhver mulighed for at være ude. Jeres
barn skal derfor have praktisk tøj i garderoben. Noget de
selv kan/vil tage på og som passer til vejret. Legen må ikke
hindres af ”forkert” påklædning. Det er nødvendigt med
skiftetøj i forhold til årstiden og indesko (som kan være
sommerens sandaler) i garderoben. Husk navn i tøjet.

Når skolen slutter og SFO’en går i gang, går alle børn og
voksne ud. Herefter, alt afhængigt af vejret, sættes der
henholdsvis RØDT SKILT (alle er ude), GRØNT SKILT (man
må gå ind) eller RØDT/GRØNT SKILT (der er Café, men
man skal være ude).
Vores store udeareal gør at der ofte opstår gode lege i de
fjerneste hjørner. Derfor er det en god idé at afsætte tid
til at hente dit barn.
Forældresamarbejde:
Vi vægter et godt forældresamarbejde højt. Vi ønsker en
åben dialog omkring jeres barns trivsel. Det er vigtigt, at I
husker at give besked, hvis der sker ændringer der har
indflydelse på jeres barns hverdag. Har vi behov for at
snakke med hinanden akut, kan det sagtens lade sig gøre.
Dog vil det i nogen tilfælde være en god ide at aftale en tid,
så samtalen kan foregå uforstyrret.
Vi bestræber os desuden på at have forældrekaffe hver dag.
SFO-aftaler:
Vi vil gerne være behjælpelige med at sende børnene hjem
til de aftalte tider, at huske dem på at komme med bussen
og at lave legeaftaler. I forhold til legeaftaler har vi en
hovedregel: Legeaftaler skal aftales og laves forældrene
imellem. Det vil sige, at den forælder som henter sit barn
først eller bliver ringet op af barnet, skal også være den,
der ringer til den anden forældrepart og laver aftalen og
herefter giver personalet besked. Børnenes mobiltelefoner
afleveres til personalet når SFO’en starter, men kan
benyttes ved f.eks. legeaftaler.

