Nyttig info. til kommende forældre.
Sfoéns værdier og målsætninger:
Vi ønsker at give børnene, medbestemmelse, medindflydelse og medansvar.
Vi tror på at alle udvikler sig når de gør noget-når de selv er virksomme.
Vi har fokus på børnenes sociale relationer, heri sproglig og fysisk udvikling.
Vi ønsker at sfoén er et sted, hvor børn og voksne trives, hvor omsorg, nærvær og humor er
centrale elementer i hverdagen.

Sfoéns pædagogiske praksis:
Vi har fokus på, hvordan vores pædagogiske praksis fungerer i forhold til vores mål og
værdigrundlag. Hvordan vi løbende kan evaluere og udvikle praksis i forhold til de krav, behov og
ønsker der er. Og at i det daglige arbejde sammen med børnene, afspejler disse mål og værdier..
Sfoén er et hus som danner rammer for nutidens børn behov, som skal føle sig hjemligt og som de
skal opleve er deres.
Det store hus indeholder mange forskellige rum og mange forskellige aktiviteter, som dækker de
mange individuelle behov nutidens børn har.
Børnene kan bevæge sig i hele huset, i forhold til de tilbud de har lyst til.
Alle rummene er forskellige aktivitetsmæssigt, men gennemgående for dem alle er, at der arbejdes
gennemgående med vores værdier og det vi synes er vigtigt børnene får med sig, både i det
daglige men også i fremtiden.

Hvad sker der når dit barn starter i sfo:
Formålet med at børnene starter 1-3 mdr. før skolestart, er at give det enkelte barn så gode
betingelser , som det er muligt i den nye verden de skal være en del af.

Det er derfor vigtigt, at der fra den allerførste dag er et åbent og tæt samarbejde mellem os og jer.
Vi lægger stor vægt på, at i som forældre kommer i sfoén og at vi har en daglig kontakt. Giv jer god
tid til at hente og bringe, det er et kæmpe hus med mange muligheder, så det kan tage lidt tid før
man ser sit barn. I er altid velkommen til at tage en kop kaffe eller te, også selvom personalet er i
gang med andre ting.
I sfo'en er normeringen anderledes end børnehaven. For nogle forældre kan det give en bekymring
om f eks. ens barn bliver set, hørt og passet på. Bare rolig vi er der :-) både ude og inde, men det
stiller lidt krav til jeres kære børn som f eks. bede om hjælp, og selv klare sig i toilet situationer.
Vi er opmærksomme på børnene og vi er super gode til at trøste, puste og sætte plaster på når det
gælder.
Udover os som voksne, er de store børn rigtig gode til at hjælpe de små og er omsorgsfulde hvis vi
ik lige er tæt på.
Når det er sagt så kan vi selvfølgelig ikke se alt, og der har vi igen brug for jer som forældre.
Kommer jeres kære barn hjem og fortæller noget, hvor i tænker hvor var de voksne henne??? Så
vær sød og kom og snak med os så vi sammen kan få løst et evt. problem

Primær voksne:
Jeres børn får tilknyttet nogle bestemte voksne , som vil følge dem indtil 3. klasse. Disse er primær
voksne og vil have en særlig viden omkring jeres børn , og det er dem, som primært vil kontakte jer
ved behov.
Derfor er det også primær voksne i bedst kan henvende jer til i den første tid når der er behov for
en snak.
Hver dag er jeres børn så heldige at have heeele sfoén for sig selv i tidsrummet 8-14. i dette
tidsrum vil der udover andre voksne også altid være en primær voksen til stede.
Fra kl 14 kommer alle de andre skole børn på sfo og alle øvrige voksne er også mødt ind, så det
tid til at være “rigtig” fritter barn men igen der er altid en primær voksen i mængden :-)

Aktiviteter:
Fra den første dag i træder ind på sfoén, er der tilrettelagt aktiviteter for jeres barn. Alle de
aktiviteter vi laver, er planlagt for at understøtte dannelse af relationer, for at lære børnene at gå på
sfo og lære de nye voksne og rammer at kende.
Børnene kan i denne periode opleve en masse voksenstyrede aktiviteter, men også aktiviteter de
selv finder på og skaber. Begge dele er medvirkende til at understøtte og udvikle børnenes behov
for at afprøve sig selv i de nye relationer de indgår i. Det er også her vi voksne lærer børnene at
kende og kan støtte det enkelte barn og gruppen.
Hver uge udarbejdes der en aktivtitets plan. Den udformes efter hvilke interesser og behov der er i
børnegruppen. Den åbner op for, at børnene kan kommer rundt i sfoéns værksteder og på den
måde lære alle de nye voksne at kende.
Planen vil blive hængt op i begge huse på opslagstavlerne, fredagen før den er aktuel. Vi vil
ydermere bestræbe os på et nyhedsbrev, som vil blive sendt ud på vores i-portal også om
fredagen.

I-portalen

I-portalen er vores elektroniske afkrydsningssystem. Du som forældre vil blive oprettet herinde når
dit barn starter i sfo. Systemet gør at du kan sende beskeder via mail og sms døgnet rundt. Du kan
tjekke de forskellige mapper og blive opdateret på det der sker i sfoen. Vi beder jer selvfølgelig om
at bruge dette system meeen allermest om at komme ned og sige hej og få den personlige kontakt
med os voksne.

Øvrige oplysninger:
Sfoéns åbningstider er 6.30-17
Telefonnummer: 30 76 04 18, der er telefontid mellem 8-8.30, ellers benyt i-portalen.
Vi håber denne lille skrivelse giver et lille indblik i, hvad sfoén er for en slags.
I er altid velkommen til at ringe til områdelederen Annette Olsen på 30 76 04 14

Mange venlige sfo hilsner
Skottegårdens sfo

