SFOasen

- et frirum for børn

Velkommen til SFOasen på RpR

Vi er en lille SFO med plads til 88 børn og rummer børn fra 0. til og med 3.
klasse. Der er fem pædagoger, en medhjælper og en SFO-leder. I maj og juni,
hvor vores kommende 0. klasses børn starter, har vi en ekstra medarbejder.
Vores daglige arbejde i SFOasen består i at udfordre, udvikle, hjælpe, give
tryghed og omsorg samt lære børnene at skabe relationer og reflektere, og vi
sætter en ære i at ”se” alle børn hver dag.

SFO’ens åbningstider
Morgen: Kl. 7.00-8.00
Eftermiddag: Kl. 12.45-17.00
Ferie: Kl. 7.00-17.00
Kontakt
SFOasens medarbejdere kan kontaktes i hele åbningstiden på tlf. 31263126.
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Nye børn

Når de nye børn begynder i SFO’en 1. maj 2019, bliver de tilknyttet 3 primærvoksne: Børnehaveklasseassistent Helle, pædagog Sune og pædagog
Morten. Børnene får deres eget formiddagslokale i ”Huset” for at skabe
tryghed og kontinuitet i børnenes nye hverdag, da det er et stort spring at
gå fra børnehave til skole.
”Skole” om formiddagen
Børnene møder i Huset kl. 8.00 og øver sig i at gå i skole, og vi hjælper dem
til at lære hinanden at kende og blive til et lille, socialt godt fungerende
fællesskab. Kl. 12.45 følges børnene i SFO og er om eftermiddagen sammen
med de øvrige børn. Her lærer de SFO’ens aktiviteter, rammer og regler at
kende.
Selvhjulpenhed
Når børnene starter i SFO, forventer vi, at de er selvhjulpne. Det betyder, at
børnene selv kan klare toiletbesøg, tage tøj på, modtage kollektive beskeder, samt at de har en forståelse for at vente på tur. Vi støtter og hjælper
naturligvis børnene i dagligdagen, hvor de har behov for det.
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Dagligdagen i SFO’en

Når børnene har fri fra skole, starter deres SFO-tid. Vi har forskellige aktiviteter, som børnene hver dag kan se på vores aktivitetstavle, samt hvilken
medarbejder der står for aktiviteten. Det kan f.eks. være et kreativt værksted
i vores 1. klasses lokale eller i skolens billedkunstlokale, sport/boldspil i vores
hal, sal eller boldbur, en tur til biblioteket, til den lille park over for skolen eller til en legeplads i omegnen. Vi bager også i vores køkken og laver aktiviteter
på legepladsen.
Blæksprutten har overblikket
Hver dag agerer en medarbejder blæksprutte. Det er den medarbejder, der
sørger for, at alle børn har trykket sig ind i SFO’en efter skoletid. Blæksprutten
opholder sig i køkkenet og tager telefonen, sender børn hjem, hygger, sætter
plaster på og arrangerer vores eftermiddagsmåltid.
Eftermiddagsmåltid
Hver dag kl. 14.00-15.00 tilbyder blæksprutten et eftermiddagsmåltid til de
børn, der er sultne. Du kan læse mere om vores eftermiddagsmåltid på skolens hjemmeside.
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Det skal du vide som forælder
Hold dig opdateret på ForældreIntra og Tabulex
I SFOasen bruger vi både skolens intranet og SFO’ens Tabulex. Det er din
opgave som forælder at holde dig ajour på intranettet og i Tabulex samt sørge
for at overholde diverse deadlines for tilmeldinger.
ForældreIntra bruger vi til at sende e-mails til forældre, så her kan du se
e-mails fra skolen og SFO’en det samme sted. Her kan du naturligvis også
sende e-mails til os. Tabulex bruges bl.a. til at melde ferie, sygdom og bruges
af børnene til at tjekke ind og ud i SFOasen.
Husk at give besked på Tabulex, hvis barnet bliver hentet af en, vi ikke kender.
Børnene tjekker sig ind
Børnene tjekker sig ind på vores skærm, når de kommer og de markerer, hvor
de er i SFO’en i løbet af dagen.
Sådan melder du ferie og sygdom
Sygdom og ferie kan meldes på Tabulex eller telefonisk til SFO’ens morgenåbner.
I ferierne skal framelding ske telefonisk inden kl. 9.00 – helst dagen før. Det
er på Tabulex, at du skal give tilbagemelding om ferieperioder, inden for de
frister, der er angivet i skolens årskalender i SFO’en, og det er nødvendigt på
Tabulex at tilmelde eller framelde sit barn.
Husk navn i tøjet
Det er vigtigt med tydeligt navn i tøjet, for børnene er nogle gange selv i tvivl
om, hvilket tøj der er deres.
SFOasen er mobilfri
Børnenes telefoner bor i taskerne, når børnene er i SFO.
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Forældresamarbejde
I SFOasen vægter vi et velfungerende og tillidsfuldt samarbejde højt. Vi ønsker en åben dialog med gensidig orientering om barnets trivsel, og vi holder
dig løbende underrettet om dit barns trivsel. Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker en samtale om dit barn.
Kontaktpædagog i klassen
Kontaktpædagogen til klassen er med til den første skolehjem samtale hvert
år og er med i undervisningen en dag om ugen på nær i maj og juni måned.
Lærerteam og kontaktpædagog samarbejder om klassens trivsel og fællesskab.
Kontaktpædagogen i den enkelte klasse holder klassedag hver torsdag efter
skoletid og arbejder med klassens fællesskab og børnenes sociale kompetencer. Vi forventer, at børnene så vidt som overhovedet muligt deltager.
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Visioner og principper

Eftermiddagen i SFO’en betragter vi som børnenes fritid. Vores mål er at skabe en balance mellem aktiviteter, som vi voksne sætter i gang, og mulighed
for, at børnene kan lege selv på kryds og tværs af alder og køn.
Leg er vigtig for børnenes udvikling, da det bl.a. er her de lærer sociale spilleregler. Vi opfordrer forældre til at støtte op om gode relationer og venskaber
ved at lave legeaftaler.

Kultur

En stor del af vores kultur er, at alle kender alle, og at vi hilser på hinanden,
når vi kommer om morgenen og går om eftermiddagen med ord og øjenkontakt - medarbejdere, børn og forældre imellem.
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Kontakt os
SFOasen
Tlf. 31263126
SFO-leder og indskolingskoordinator Mette Knudsen
tlf. 31263134 // e-mail: mette@rprroskilde.dk
Du kan også kontakte os via hjemmesiden.

Læs mere

Du kan læse meget mere om SFOasens pædagogik, børnesyn og tilgang til
forskellige emner på skolens hjemmeside www.roskildeprivaterealskole.dk
under ’Om skolen’.

