Tøj:

Sørg for, at jeres barn har tøj med, der passer til vejret, da vi tit er ude. Særligt når vi er på
ture eller med børnehaven på Landstedet i ferierne, er der altid brug for praktisk tøj. Regntøj
og støvler er en selvfølge, når der er udsigt til regn, og varmt overtræks tøj, når det er
koldt/sne. Det er også godt med lidt skiftetøj, hvis uheldet er ude.

Hjemmesko:

Vi går ikke med udesko inde, og da gulvet i garderoben i perioder kan blive både meget vådt,
koldt og til tider glat, skal alle børn have et par hjemmesko, der fast kan ligge i SFO’en.

Frugt:

Ca. Klokken 13.45 rydder vi op og samles derefter for at få en forfriskning. Vi finder her ud af,
hvordan børnene kommer hjem, hvorefter vi hyggesnakker ved bordene eller f.eks.
læser/hører en historie, mens børnene spiser lidt medbragt frugt, grøntsager eller en ekstra
mad fra madpakken. Spørg jævnligt jeres barn om indholdet af madpakken. Er der nok, tilpas
eller for meget? Dagen kan være lang, og det er ikke sjovt at være sulten.

Oprydning:

Børnene skal naturligvis selv rydde op efter sig, inden de begynder på en ny
går hjem. Hjælp jeres barn med at huske det!

Bus:

Vi skal være orienteret om, hvem der skal med bus, hvem der bliver hentet, og hvem der selv
går hjem.
Nogle af jer er trygge ved, at lade jeres barn gå alene til bussen, og andre er ikke. De, der
ikke må gå selv, vil blive fulgt til bussen af en voksen. For alle børnene gælder det, at man
skal gå fornuftigt ad den aftalte vej. Skolepatruljens anvisninger skal selvfølgelig overholdes.
Det vil bl.a. sige, at man går på fortovet, bruger fodgængerfeltet og ser sig grundigt for, før
man går over kørebanen.

aktivitet eller

Forældresamtaler: Vi har ikke deciderede forældrekonsultationer, men I er velkomne til at ringe og aftale tid til
en snak om jeres barn, hvis I har behov for dette. Hvis vi har brug for at drøfte nogle ting med
jer, vil vi kontakte jer herom!
Til hver klasse vil der blive knyttet en person fra SFO’en. Denne person er bl.a. med ved
klassemøderne og det tilstræbes, at der er et nært samarbejde mellem os og barnets lærere,
også i forbindelse med skole-hjem-samtalerne.
Fortrolige oplysninger: Da vi som institution hører sammen med Davidskolen, vil der blive udvekslet fortrolige
oplysninger vedrørende jeres barn. Det er nødvendigt for os, for at kunne samarbejde med
skolen omkring børnenes trivsel og udvikling m.m.. Alt personale har tavshedspligt, og
relevante oplysninger kan selvfølgelig kun bruges inden for skolens rammer.
Tilmelding:

Vedlagt denne folder findes et tilmeldingsskema, som udfyldes og afleveres af alle hjem med
børn i bh.kl. til og med 3. klasse inden den 18. juni 2014, uanset om de skal tilmeldes
SFO’en for skoleåret 2014/15 eller ej. Senere tilmelding kan dog undtagelsesvis lade sig
gøre.

Vi tilbyder et frirum med...
- plads til leg og afslapning sammen med vennerne.
- forskellige aktiviteter, ture og meget andet…

…i et trygt, anerkendende og udviklende miljø!

Orientering om Davidskolens SFO
Åbningstider:

”Lukkedage”:

SFO’en drives i tæt samarbejde med børnehaven BØRNEBAKKEN. Vi har åbent alle
skoledage fra kl. 6.30 – 7.50 og igen fra kl. 13.15 - 17.00. (fredag til 16.30) I alle skoleferier
har vi åbent fra kl. 6.30 - 17.00 (fredag til 16.30). Disse dage går vi oftest sammen med
børnehavebørnene til Landstedet, som er Børnebakkens lille ”bondegård” på adressen,
Haregade 21. Tlf. nr.: 22 87 00 46.
Mellem jul og nytår, dagene op til påske samt fredag efter Kristi Himmelfartsdag holder
SFO’en dog altid lukket.

Brugere:

SFO’en er åben for alle elever i 0., 1., 2. og 3. klasse på Davidskolen. Hvis der er ledige
pladser, kan disse evt. tilbydes til elever fra 4. klasse.

Lokaler:

SFO’en benytter de samme lokaler som børnehaven: Børnebakken, Østergade 23-25. Vi
benytter også jævnligt nogle af skolens andre lokaler: Gymnastiksal, Vippen, sløjd, EDB
m.fl.

Personale:

Børnehaven og SFO’en ledes af Steen Noer. I indeværende år er der følgende personale i
SFO’en: Lisbeth Kofoed-Pihl, Rosa Pedersen, Lone Larsen, Maiken Olesen, Lone Marker,
Lone Pedersen, Lisbeth Madsen, Maria Larsen, Andreas Lykke Nielsen, samt Finn Bech.
Ingrid Kjøller-Hansen er tilknyttet som vikar.

Pris:

Når man indmelder sit barn i SFO’en, kan det ske på et af nedenstående tre moduler:
Modul 1: 0 - 240 timer / år :
Modul 2: 241 - 360 timer / år :
Modul 3: 361 - ? timer / år :

Vi vil så sætte de fornødne krydser på vores genpart. Ved skoleårets start tilmelder I jer det
modul, I mener, passer bedst til jeres behov.
Et par gange om året gør vi timeforbruget op og giver jer besked, hvis I bør ændre modul.
Afbud:

Hvis jeres barn ikke kommer i fritidsordningen pga. sygdom, fødselsdage eller lignende,
skal der gives besked herom inden kl. 12.10 samme dag. Ring til Børnebakken eller
Davidskolen og læg en besked til SFO - personalet.

SFO/Børnebakken: 56 93 25 04
Aktiviteter:

Skolen: 56 97 50 40

Langt de fleste aktiviteter er tilbud, som det er op til børnene at vælge til eller fra. Vi har
mange spændende spil og bøger, og vi laver forskellige kreative ting af karton, ler, perler
osv..
Nogle dage tager vi på ture f.eks. til stranden eller i skoven. Alle børn, der er her de
pågældende dage, deltager på turen, hvis vi ikke har informeret om andet inden da.
Det fremgår af afkrydsningsskemaet, når vi har noget særligt på programmet.

525,00 kr. / måned
775,00 kr. / måned
1100,00 kr. / måned

(modul 1: 20 timer/måned i snit / modul 2: 30 time/måned i snit / modul 3: ubegrænset!)

SFO’ens værdigrundlag…
Davidskolens SFO bygger på et kristent livs- og menneskesyn, hvor vi ser hvert enkelt menneske som utrolig værdifuldt - skabt af Gud!

Søskenderabat: Der ydes 20 % rabat på ”2. barn” på modul 3 (hvor begge børn er på modul
3 - eller der er søskende i Børnebakken eller i en anden institution/dagpleje).
Betaling:

Prisen er den samme på f.eks. modul 1, uanset om man får brugt 30 eller 230 timer i løbet
af året. Beløbet opkræves sammen med skolepengene.

Udmelding:

Ønsker I at udmelde barnet midt på året, skal vi orienteres skriftligt, senest en måned
i forvejen. Udmeldelsen er altid gældende fra den 1. i en måned.

Ændringer:

Hvis det valgte modul ikke svarer til behovet/forbruget, kan det ændres efter aftale. Ved
ændringer kan man ikke overføre timer fra et modul til et andet.

Krydsskema:

Hver måned får I udleveret et afkrydsningsskema i to eksemplarer, som I udfylder ens. I
beholder det ene og returnerer det andet. Vi forventer, at barnet er i SFO’en i de afkrydsede
timer. Skulle I få behov for yderligere pasning, skal det meddeles personalet tidligst muligt.

Tryghed og omsorg
For os er tryghed og omsorg fundamentet for enhver udvikling, derfor vil vi skabe et trygt miljø med tydelige rammer, hvor vi i mødet med
barnet er anerkendende og værdsættende såvel i tale som i kropssprog. Vi skal til stadighed møde barnet som nærværende oprigtige voksne,
der møder barnet med omsorg, empati, varme og humor som gode rollemodeller med en ressourceorienteret tilgang, der har fokus på det
barnet kan og de mulighed det giver, hvorved barnets selvtillid og selvværd styrkes så udgangspunktet for sprudlende livsglæde og
kreativitet er til stede.
Respekt
Vi vil skabe rummende rammer, indenfor hvilke barnet kan lære at fornemme egne og andres behov, får respekt for forskelligheder og
andres rum og grænser og øver sig i at sætte sig i andres sted (udvise empati) og blive i stand til at håndtere konflikter og andre
problematikker, hvorved det lærer at mestre eget liv i fællesskab med andre og øver sig i at sige til og fra overfor hinanden.
Ansvarlighed
Vi opfatter børnene som ligeværdige aktive personligheder med viden, drømme, meninger og perspektiver for fremtiden. Derfor vil vi skabe
rammerne, der støtter barnet i aktivt og ansvarligt at deltage og ærligt ytre sig i forhold til fællesskabet og her øve sig i at diskutere, tage
stilling til og sammen finde frem til brugbare løsninger til gavn for alle og derved lære at leve efter demokratiske spilleregler og tage ansvar
for egne handlinger.
Udvikling
Vi vil skabe rummelige rammer (fysisk og mentalt), der indbyder til leg og fordybelse så barnet har mulighed for at bruge sin fantasi kreativt
til at eksperimentere, undersøge, afprøve og erfare via (fri) leg, aktiviteter og samvær. Herved udfordres og gennemgår barnet forskellige
læringsprocesser, så som at skabe, forhandle, indgå kompromis, give plads til andre osv., hvilket giver barnet mulighed for at udvikle sig i sit
eget tempo og skabe erfaringer, der kan bruges i andre livssammenhænge.

