VELKOMMEN TIL
HERLEV PRIVATSKOLES FRITIDSORDNING

HOLD ØJE MED INFORMATIONER FRA SFO
PÅ INTRANETTETS OPSLAGSTAVLE.

SFO´S TLF.:
TUR-MOBIL:

44 57 94 96 (Bedst mellem kl. 11.00-12.00)
20 51 59 10
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Målsætning
Herlev Privatskoles SFO er et kreativt supplement til skolens faglige profil. Vores mål er at give
børnene en sammenhængende og varieret hverdag, hvor det enkelte barn i trygge og inspirerende
rammer har mulighed for at lege, skabe venskaber og tilegne sig nye færdigheder både praktisk,
kreativt og socialt. Vi tilstræber, at børnenes dagligdag er præget af tryghed, omsorg og
nærværende voksne.
Aktiviteterne i SFO skal ses som et tilbud og er som oftest frivillige. Vi er opmærksomme på
børnenes behov og derfor skal de også have lov til ”bare” at holde ”fri” og lade dagens mange
oplevelser lejre sig. Periodevis laver vi forløb for en klasse eller en gruppe børn, som ikke er
frivilligt. Se mere under Ture ud af huset. Formålet med dette er at styrke fællesskabet blandt
børnene.
En forudsætning for, at børnene og de voksne trives er, at vi sammen skaber et godt og positivt
miljø. Derfor er det vigtigt, at børnene også føler sig som en del af et fællesskab, hvor man tager
hånd om hinanden og hvor mobning ikke er accepteret. Bl.a. har vi lavet to plakater: ”Venner” og
”Konflikttrappen”, som illustrerer hvordan man er en god ven og hvordan man kommer ud af en
evt. konflikt.
For at øge overskueligheden og sikre det tætte samarbejde mellem SFO/skole og hjemmet, har hver
klasse en kontaktperson i SFO`en som følger børnene fra 1.-3.klasse. Forskoleklassen har den
voksne som også deltager i formiddagstimerne. Kontaktpersonen deltager i klassens årlige
forældremøde, forældrekonsultationerne i efteråret og har klassen til lektielæsning fra kl. 13.1514.00. Kontaktpersonen har et tæt samarbejde med klassens lærer.
Vi glæder os til et positivt og konstruktivt samarbejde med jer i mange år.
SFO-leder
Lise Brydensholt

Sociale kompetencer
Udover at tilbyde børnene forskellige aktiviteter, bruger vi meget tid
på at lære børnene, at mestre sociale kompetencer, såsom
selvstændighed, respekt, tolerance og rummelighed. Derfor har vi
lavet et par huskeregler som også er illustreret på en plakat i
SFO`en:
-Når du siger ”stop” eller ”hold op” så fortæl, hvad det er du ikke
kan lide den anden gør.
-Du skal respektere, når en kammerat siger fra. (stop drilleriet).
-Vis tolerance overfor dine kammerater. (…. det gør ikke noget).
-Prøv først selv at løse problemet, men hent en voksen, hvis du ikke kan.
-Fortæl de voksne, hvis du er ked af det. Så vi kan løse problemet i situationen, inden du går hjem.
-Vær en god ven.
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Personale
SFO-leder

SFO-souschef

Pædagogmedhjælper

Vibeke

Kirsten

I SFO´en er vi 5 ansatte; 3
uddannede pædagoger og 2
uuddannede pædagoger, til at tage
hånd om 96 dejlige børn.
Vi har tilknyttet et par unge
vikarer, som ofte er tidligere
elever på skolen og samtidig er ansat
som årsvikarer på skolen.

Åbningstid

Lise
Pædagog

Pædagogmedhjælper

Peter

Nina

Fritidsordningen er åben hver dag på skoledage fra kl. 7.00-8.00 og igen fra kl. 13.00-17.00
I skoleferier har vi åbent fra kl. 7.00-17.00; med de begrænsninger der fremgår af punktet
”Lukkedage”.

Morgenåbning i SFO kl. 7.00-8.00
For Fsk. kl.-3.kl.
SFO åbner hver morgen kl. 7.00. De børn, som kommer på skolen før kl. 7.50, skal møde i SFO`en
og skriver sig ind. Her starter dagen roligt med stille aktiviteter og mulighed for at spise medbragt
orgenmad. Børnene bliver sendt ud i deres klasser omkring kl. 7.50, hvor lokalerne låses op.

Afhentning af børn
Når I henter jeres børn, vil vi opfordre jer til, at I hjælper barnet med at huske, at der skal ryddes op
inden I går. Det gælder både det børnene leger med i afhentningsøjeblikket og i garderoben.
Når I går hjem, skal I huske at sætte en skrå streg i afkrydsningsmappen og sige pænt farvel til en
voksen.
Med hensyn til legeaftaler, så opfordrer vi jer til at lave aftaler hjemmefra, så begge familier er
informerede. Men opstår en pludselig indskydelse, må børnene gerne låne SFO´s telefon, hvis det
andet barns forælder er til stede og kan være behjælpelig med
at lave legeaftalen. Dette er for at sikre, at vi voksne ved,
hvilke kommunikation der foregår omkring børnene. Hvis I
vælger at lave en legeaftale i afhentningssituationen, bør I
være opmærksomme på, at vi kan stå tilbage med et barn,
som er ked af det, fordi vedkommende ikke måtte komme
med jer hjem!
Det tager tid at hente sine børn i institution og I må påregne
lidt længere tid, når institutionens område er stort. Børnene i
SFO kan boltre sig i flere lokaler og vi har også et stort udeareal, hvor børnene leger frit. Vi har
ikke altid tid til at
finde børnene til jer, men vi vil selvfølgelig være behjælpelige.
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Garderobe
Hvert barn har en kasse til skiftetøj. Tjek løbende og se om der er rent tøj. Vi er ude hver dag, så
husk også regntøj/flyverdragt, gummistøvler/vinterstøvler.
Glemt tøj hænger på knagen ved indgangen til SFO.
Ikke afhentet tøj bliver kørt til genbrug den første uge i sommerferien.
Garderoberegler
•

Stil din skoletaske under bænken.

•

Læg dine sutsko i din skiftetøjskasse efter brug.

•

Sørg for, at din garderobeplads er pænt ryddet op, inden du går hjem.

•

Husk, at din garderobeplads er dit private område og dit eget ansvar.

Legetøjsdag
Børnene må gerne medbringe deres eget legetøj om fredagen og i
ferierne. Dette sker på eget ansvar og SFO er ikke erstatningspligtig
over for ødelagt eller bortkommet legetøj. Husk navn på legetøjet,
og læg det i skoletasken efter brug.

Mobiltelefoner
Rigtig mange børn bliver ejere af en mobiltelefon allerede i 2. klasse. Som regel skal den bruges til
at ringe hjem, når børnene er ankommet til skolen om morgenen. Det kan vi kun bakke op omkring.
Men vi holder fast i, at børnene skal bruge SFO’ens telefon, hvis de skal ringe besked hjem om
eftermiddagen.
På legetøjsdagen må mobilen bruges til spil og musik, som i forvejen ligger på telefonen.
Mobiltelefonen må ikke bruges til at ringe, sms`e, filme eller tage
billeder af hinanden.
Se i øvrigt afsnittet nedenfor om ”computere og spillekonsoller”. Ellers
er mobilreglerne de samme som skolens:
Mobiltelefoner må medbringes under den forudsætning, at den bliver
opbevaret i tasken i slukket tilstand.
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Lukkedage
SFO har lukket:
- 3 uger i sommerferien – 28, 29 og 30
- den 23. og 24. december
- mellem jul og nytår
- fredagen efter Kristi Himmelfartsdag
- Grundlovsdag

Forældreintra
Vi bruger skolens intranet til kommunikation mellem hjem og SFO. Bl.a. daglige beskeder, generel
information og tilmeldinger til div. arrangementer.
Beskeder om gå-hjemaftaler, hentes af andre og legeaftaler skal sendes til ”SFO-kontor”, inden kl.
12.30 den pågældende dag. I ferier og på skolefridage gives besked inden kl. 9.00.
I er selvfølgelig også altid velkomne til at ringe til os og give besked.
Derfor er det vigtigt, at I som forældre holder jer orienteret via forældreintra. Vores informationer
og beskeder kan ses både på ”klassens side” og ”SFO-siden”.
Under SFO linket finder I bl.a. oplysningsseddel, svømmeseddel og andre dokumenter.

SFO-banken
I SFO`en har hvert barn en bankkonto. Som forældre sætter I et
startbeløb (200 – 300kr.) ind, som vi registrerer under barnets navn
og klasse i et manuelt system. I skal indbetale på:
Banknordik reg.nr. 6513 konto nr. 3061 133 355
Husk altid at skrive barnets navn og klasse på indbetalingen.
Pengene bruges til ture i ferierne, svømmehal, skøjtehal mm. Når
dit barn har deltaget på en tur bliver turprisen trukket på dit barns
SFO bankkonto. Hvis kontoen går i underskud, skal I nok få en
hilsen fra ”Bankbossen” om at sætte flere penge ind. De resterende penge bliver udbetalt, når barnet
stopper i SFO`en.
I er altid velkomne til at se status på kontoen.

Sygdom
Reglerne for fremmøde i institution er fastsat for at begrænse spredning af smitsomme sygdomme.
Hovedreglen er, at syge børn ikke må møde i institution, og at et barn med en smitsom sygdom først
må modtages, når det ikke længere smitter.
Barnet er rask, når det på sædvanlig måde kan klare at opholde sig i institutionen. Det vil sige, at
barnet skal kunne deltage i de aktiviteter, det plejer, uden at kræve særlig pasning.
Hvis et barn møder i institution uden at være helt rask, har det på grund af nedsat modstandskraft
større risiko for at få komplikationer til sygdommen eller pådrage sig en anden
sygdom. Sundhedsstyrelsens vejledning.
Hvis jeres barn er syg skal I meddele det til skolens kontor inden kl.8.00 hver dag i
sygdomsforløbet. SFO får besked af klassens lærer, når lektielæsningstimen begynder.
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Udmeldelse
Udmeldelse af SFO skal ske til den første i en måned,
med en måneds varsel.

Traditioner
Traditioner er vigtige, da de bygger bro mellem fortid og nutid og samtidig giver børnene noget
særligt at glæde sig til. Vores traditioner er følgende:
Sommerfest i august
Halloween i oktober
Julehygge i nov./dec.
Plantedag i maj
Besøgsdage for nye børn i maj/juni
Sankt Hansbål i juni
Skateruger i juni
Bon bonland i juni

Dagligdagen i SFO
7.00-8.00
13.15-14.00
14.00-16.00
16.00-16.30
16.30- 17.00

Morgenåbning i SFO
Lektielæsning med 1.-3. kl..
-Fsk. har bevægelse og hyggetime
Aktiviteter/Leg
Oprydning ude og inde
Hygge med de sidste børn

Lektielæsning
SFO har lektielæsning med børnene fire dage om ugen fra kl. 13.1514.00.
Klassens kontaktperson i SFO har børnene i lektielæsningstimen. Vi
tilstræber at skabe en hyggelig stund, hvor børnene kan lave deres
lektier i rolige omgivelser. Dog skal det påpeges, at det er opbakningen
hjemmefra, der er alt afgørende for om børnene får noget fra hånden i
lektielæsningstimen.
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Aktiviteter
I løbet af august/januar måned laver vi en aktivitetsplan, hvor I kan se, hvilke aktiviteter og emner
vi har planlagt for det kommende halvår. Planen vil hænge på opslagstavlen i SFO, og vil desuden
blive lagt ud i aktivitetskalenderen på forældreintra.
Aktivitetstilbuddene er mange og spænder lige fra kreative værksteder til bagning, bål,
sportsturneringer og meget andet.
I vores lille anneks midt i skolegården kaldet ”Hyggeren” hygger vi os sammen med musik og
socialt samvær. Her er man fri til at lave hvad man har lyst til også selv om det er ingenting. Måske
har man bare lyst til at snakke med hinanden om dagens oplevelser eller hvad der røre sig lige her
og nu. Her er altid tilbud om kreative aktiviteter.
I samme lille anneks har vi også installeret et træværksted som bl.a. gerne skulle kunne inspirere
børnene til at lave kreationer, som kræver en lille smule praktisk snilde til håndtering af de lidt
”farligere” redskaber, der hører til på et træværksted.
I SFO`en foregår også mange kreative aktiviteter,
som kræver lidt mere plads end Hyggeren og
træværkstedet. Så har vi selvfølgelig også
forskellige brætspil, wii, dukker, biler, klodser og
meget andet. Somme tider finder vi også på at
bage lidt lækkeret til om eftermiddagen. Men
ellers kan man bare slappe af og bare hygge sig.
Bevægelse og fysisk aktivitet er afstressende for
hjernen og sundt for sjælen. Derfor har vi også
altid tilbud om fysiske aktiviteter enten på
græsplænen, i skoven eller i
gymnastiksalen.

Computere og spilkonsoller
I vinterhalvåret får 3. klasse lov til at komme i datalokalet en
gang om ugen. Her får de lov til at bevæge sig rundt i
cyberspace, dog med tydelige og skærpede retningslinjer.
SFO´ens retningslinjer mht. adfærd og færdsel på internettet,
samt sanktioner ved overtrædelser af disse, tydeliggøres overfor
børnene, inden de får lov til at bruge computerne i datalokalet.
Når børnene medbringer deres egne spillekonsoller eller mobiltelefoner på legetøjsdage og i ferier,
må de af hensyn til de andre børns integritet, ikke tage billeder og eller filme hinanden, ej heller
være online.
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Ture ud af huset
I vinterperioden arrangerer vi ture til Herlev skøjtehal og Hjortespringsbadet. For at begrænse
deltagerantallet og fremme trivslen i den enkelte klasse, bliver disse ture arrangeret som en
klasseudflugt. Dvs. at hele klassen skal med på turen, men det er frivilligt om man vil bade/skøjte
eller bare kigge på. Som regel er alle børn meget begejstret for disse udflugter og hjælper hinanden
med at huske badetøjet og diverse udstyr.
Ellers foregår de fleste ture ud af huset især i ferierne og på dage, hvor skolen holder lukket. Så
drager hele SFO på tur til f.eks. skov, zoo, museer og lignende. Udflugterne bliver annonceret både
på intranettet og i SFO i god tid før selve udflugten.

Ferie i SFO
Ferieugens tilbud, aktiviteter og udflugter offentliggøres på intranettet et par uger i
forvejen.
Til- og framelding foregår på forældreintra eller på ferielisterne som hænges op
i SFO.
Husk at overholde deadline.
Er jeres barn tilmeldt i ferien, og alligevel ikke kommer pga. sygdom eller
andet bedes I melde afbud senest samme dag kl. 9.00.
Er jeres barn tilmeldt på en turdag, hvor vi forud har bestilt en bus eller
lignende – og I melder afbud, trækkes I alligevel for transporten i SFO-banken, da
prisen for turen er udregnet efter antal af tilmeldte børn.
På de udflugter, hvor der er mulighed for at shoppe lidt, må børnene gerne
medbringe lommepenge. Det fremgår altid af ferieprogrammet.
Har I brug for at komme i kontakt med os, når vi er ude af huset, kan vi træffes på tur-mobilen:
20 51 59 10
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Vi håber, at denne lille folder har givet jer et godt billede af hvad SFO er for en størrelse og hvad vi
lægger vægt på i det pædagogiske arbejde. Skulle I være i tvivl om noget, er I altid velkomne til at
henvende jer til os. Vi glæder os alle sammen til et godt og konstruktivt samarbejde.
Velkommen til Herlev Privatskoles SFO
Mange venlige hilsner
SFO

På gensyn
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OBS! Svømmesedlen findes i A4 format på forældreintra under SFO/dokumenter

Vedr. badning i svømmehal
Kære forældre.
Af hensyn til børnenes sikkerhed ved badning i svømmehal kræver vi, at alle børn skal bade med
badevinger eller korkbælte.
Hvis jeres barn skal fritages for dette, skal I udfylde nedenstående tilladelse og aflevere den i SFO.
I tilfælde af, at vi ikke har jeres underskrift forlanger vi, at børnene skal bade med badevinger eller
korkbælte, når vi er i svømmehallen.

Barnets navn:____________________klasse:_______
-

må gerne bade uden badevinger eller korkbælte

Forælderens navn (med blokbogstaver):
_______________________________

Dato: _________
Forældreunderskrift:
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OBS! Oplysningssedlen findes i A4 format på forældreintra under SFO/dokumenter
Oplysningsseddel til SFO
Fornavn(e):..……………………...................Fødselsdag..............
Efternavn…….…………………………………………… klasse……...…
Adresse......................................................................................

Er der specielle hensyn vi skal tage til jeres barn? Vedr. kost, allergi, medicin eller andet?
…………………………………………………..……………………………………………………
…………………………………..
Husk altid at give SFO besked om ændringer.

Mors navn:

Mobilnr.:

Arbejdsplads/tlf.:

Fars navn:

Mobilnr.:

Arbejdsplads/tlf.:

Bedsteforældre:

Mobilnr.:

Arbejdsplads/tlf.:

Anden kontaktperson:

Mobilnr.:

Arbejdsplads/tlf.:

Dato _______

Underskrift ______________________
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