Velkommen til Skottegårdsskolens SFO.

Vi har lavet denne velkomstinformation for at orientere jer om nogle praktiske oplysninger, der er rare også
at have på tryk.
Nu starter der endnu en vigtig periode i jeres barns liv, hvor skole og SFO i mange år frem vil være rammen
om jeres barns færden fra morgen til sen eftermiddag. Vi ved, at hele skolestarten er vigtig for barnets
videre liv, og vi vil derfor gøre alt for, at jeres barn får en god og tryg start på skolelivet her på SFO’en.
SFO'en er en del af Skottegårdsskolen og er fordelt i 2 huse, Højhuset og Langhuset. I SFO’en går der børn
fra 0. til 3. klasse.
SFOéns ledelse består af en 1 områdeleder, 1 daglig pædagogisk leder og 1 afdelingsleder. Områdelederen
er en del af skolens ledelse og har det overordnede pædagogiske og personalemæssige ansvar. Den daglige
pædagogiske leder og afdelingsleder refererer til område lederen. De er begge på SFO’en i åbningstiden,
hvor de har ansvaret for den daglige drift og aktiviteter.
Som en del af den samlede skole arbejder SFO'en og dens personale med i skoledelen, hvilket betyder at
alle pædagoger er med på årgangene fra 0-3 klasse. SFO’en personale vil bl.a. varetage undervisning i
understøttende undervisning ( UUV ) og faglig fordybelse ( FF )

Kontaktoplysninger:
SFO: 30760418
Områdeleder: Annette L Olsen 30760414
Daglig pædagogisk leder: Ibrahima S Diallo 30760415
Afdelingsleder: Anette Herskind 30760416

SFO'ens åbningstider
Skoledage:
Mandag til fredag morgenåbning: 06.30- 8.00 14.00 -17.00
Skolefridage:
Mandag til fredag: 06.30 -17.00
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Pædagogisk praksis
I SFO'ens er der et pædagogisk udviklende og omsorgsfuldt miljø, der støtter barnets trivsel
og udvikling. Der udarbejdes løbende mål og indholdsbeskrivelser for den pædagogiske praksis der
planlægges.
I tilrettelæggelse af hverdagen er det vigtigt, at barnet oplever mulighed for:
at lege
at knytte venskaber, være en del af et fællesskab
at få gode og sjove oplevelser med andre børn og med voksne
at få succesoplevelser
at få passende udfordringer
at lære af sine konflikter
at respektere forskelligheder
at udvikle kreative, sociale og motoriske kompetencer

Pædagoger i skolen
Alle pædagoger er en del af teamet omkring en årgang. Pædagogen følger, så vidt muligt klassen/årgangen
fra 0. til 3.klasse. Dette samarbejde er med til at skabe sammenhæng i barnets hverdag ( den røde tråd ) og
samarbejdet er til gavn for barnets trivsel, læring og udvikling.

Leg og venskaber
Et vigtigt element i en SFO hverdag er, at skabe plads for børnene til selv at vælge, hvilke aktiviteter de vil
deltage i eller til selv at tage initiativ til at lege med venner og kammerater. Børnene lærer at mestre og
strukturere deres hverdag på SFO’en gennem de valg, de foretager, om nødvendigt med støtte fra en
pædagog. Det er SFO'ens opgave, at skabe rammer for børnenes selvstændige leg, som fremmer venskaber
og godt kammeratskab.

Overgang fra børnehave til SFO, fra SFO til klub
SFO, børnehaver og klub har et tæt samarbejde om overgangen til den kommende institution. Der arbejdes
ud fra den politisk besluttede plan for overgange. Denne findes på Tårnby Kommunes hjemmesidde.

Forældresamtaler/forældrekontakt
På Skottegårdsskolen bliver I inviteret til en skole/ hjemsamtaler, hvor jeres barns pædagog også deltager.
Derudover er der altid mulighed for at aftale et møde med os, hvis I har et eller andet I gerne vil vende med
os.
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Vi vil ligeledes altid henvende os, hvis vi har brug for en yderligere samtale med jer om
jeres barn. Ud over dette, holder vi et forældremøde i forbindelse med opstart for nye
forårsbørn.

Arrangementer/Traditioner
SFO'en har forskellige traditioner der vil blive inviteret til. Det kan være alt fra sommerfest, forældrecafé,
luciaoptog mm.
Der sættes opslag op i SFO'en/på I-Portalen/Intra optil de forskellige arrangementer vil løbe af staben.

Fremmødekontrol
På SFO'en fører vi kontrol med om dit barn kommer på SFO, så I kan være sikre på, at jeres barn er, hvor
det skal være.
Børnene krydses ind og ud i et elektronisk system (I-Portalen). Dette system bliver både forældre og børn
grundigt indført i når man starter på SFO’en.
Når dit barn bliver hentet eller selv går hjem ( dette er først fra 3. klasse eller efter særlig aftale ), er det dog
stadig vigtigt, at der bliver sagt farvel til den voksne, der afkrydser børn den pågældende dag.
Individuelle gå-hjemaftaler kan aftales med SFO’en eller via I-Portalen. Barnet kan ikke selv lave en aftale, I
som forældre skal lave aftalen.

Mobil telefoner
Børnene må ikke benytte deres mobiltelefoner når de er i SFO'en med mindre andet er aftalt med
personalet. Alle beskeder vedrørende barnet skal gives til personalet via I-Portalen, personlig henvendelse
eller skriftlig besked. Dette er for, at jeres børn får ”fri” til at kunne lege og danne relationer til de andre
børn, for derved at udvikle deres sociale kompetencer. Vi vil rigtig gerne bede jer om at støtte op om denne
beslutning, da vi desværre har oplevet situationer, hvor mobiltelefonen kom til at fylder mere end legen.
Tak

Kost
Sund kost er en vigtig del af børnenes trivsel.
Fra kl. 06.30 - 07.30 bliver børnene tilbudt morgenmad, som udgangspunkt vil det være
havregryn/havregrød, rugbrød, ost, mælk og te. I løbet af eftermiddagen tilbydes et eftermiddagsmåltid, så
vidt muligt bestående af økologisk grønt og rugbrød. Derudover er der madværksted, hvor en mindre
gruppe børn igennem tilberedning og servering får erfaring med smage, det at arbejde i et køkken og alt
hvad det indebære.
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Skiftetøj/solcreme
Børnene skal altid har skiftetøj liggende i deres garderobe. Det er så trist, at skulle hentes
midt i en god og udviklende leg fordi man blev lidt våd, og ikke har andet tøj at tage på.
Det er vigtigt at have tøj på, der passer til vejret eller at jeres barn har mulighed for at skifte til det. For at
jeres barn kan finde rundt i egen garderobe, vil det være en stor hjælp, hvis I som forældre hjælper med at
holde orden i garderoben.
Husk at smøre solcreme på hjemmefra når det en er nødvendigt. Vi vil i løbet af dagen følge op, så jeres
barn er dækket ind.

Studerende
SFO'en er praktikinstitution for pædagogstuderende. Det betyder, at vi i perioder på 3 og 6 måneder kan
have studerende i praktik. Det har vi haft i rigtig mange år med gode erfaringer.

Fridage/sygedage
Du skal huske at give besked, hvis dit barn er syg og ikke kommer på SFO også selvom I har givet besked til
skolen via intra i kontaktbogen. Dette kan også gøres via I-Portalen eller ring ml. 08.00-8.30. Ved
smitsomme sygdomme som f.eks. skoldkopper, lussingesyge og børneorm vil vi meget gerne modtage
besked. Dette gør sig også gældende ved lus.

Ferie i SFO'en
Børnene skal være her senest kl.10, hvis ikke andet er aftalt. Vi forbeholder os mulighed for, at kunne tage
på ture i tidsrummet 10.00-16.00. I ferien skal barnet have madpakke med hver dag. Barnet vil blive tilbudt
vand til frokosten.
På turdage skal barnet medbringe en lille turrygsæk samt mad og drikkevarer.
Hvis jeres barn holder ferie fra SFO’en, vil vi meget gerne vide det i god tid, af hensyn til planlægning af,
hvor meget personale der skal være på arbejde i ferieperioderne.

Vilde Vulkaner
Hvert år tilbydes de børn der går i 2 klasse, at komme på Vilde Vulkaner. Der bliver afholdt forældreaften,
hvor optagelser fra tidligere år fremvises ligesom der informeres om praktiske oplysninger.

Kommunale lukkedage
I Tårnby har institutionerne lukkedage. Nærmere info kan læses på Kommunens hjemmeside.
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Skolebestyrelse
Skolebestyrelsen fører tilsyn med og fastsætter principper for skolens virksomhed,
herunder også SFO’en.
Det er skolebestyrelsen der kan udtaler sig, når kommunen beder om høringssvar på forskellige politiske
tiltag på såvel skole- som fritidsdelen.

Udmeldelse af SFO
Udmeldelse af SFO sker automatisk når barnet skal videre til klub i 3.klasse. Man skal selv aktivt indmelde
barnet i klub.

Venlig hilsen
Skottegårdsskolens SFO
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