Velkommen til SFO

5. maj 2020

Friskolens SFO holder til på skolen i to egne lokaler og i 0. klasses lokale,
når de har fri. Vi har mulighed for at bruge skolens øvrige lokaler. Vi har
en god og stor legeplads, boldbaner samt ”skov”/læhegn til huler. Vi
tilbyder skiftende aktiviteter både ude og inde, som det er frivilligt at
deltage i, og vi går i hallen 1-2 gange om ugen i vinterhalvåret.
”Goddag og farvel”
Vores dagligdag er bygget op på den måde, at når børnene har fri kommer
de og ”krydser sig ind” til en voksen, så vi ved hvem der er der, får sagt
hej og set alle i øjnene. Når I henter jeres barn, bedes I sige farvel til en
voksen. Vi vil gerne vide, hvis det er en anden end forældrene, der henter.
Garderobe
Hvert barn har en egen garderobeplads med plads til indesko, skiftetøj,
regntøj mm. Husk navn i det hele, så er det lettere, hvis det bliver glemt på
legepladsen. De fleste børn elsker vandpytter, så skiftetøj er altid godt at
have liggende.
Caféen
Børnene medbringer selv deres eftermiddagsmad. Vi spiser i 0. kl. (om
sommeren udenfor) fra kl. 13.45-14.15.
Vi regner eftermiddagsmaden for et vigtigt måltid, da det er længe siden,
at børnene har spist sidst. Det må derfor gerne være godt og nærende,
f.eks. rugbrød/grovbrød med frugt og en lækkerbisken i ny og næ.
Hvis I oplever, at jeres barn ikke får spist, så kom og sig det til os.
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Ude
Børnene kan godt lide at lege indenfor, men vi tilstræber at alle børn er
ude at lege hver dag, da vi ved at dette giver:
- sundere børn
- færre konflikter
- lavere støjniveau
- mere ”krop”
- gladere børn
- gladere voksne

Ansvar og respekt
Vi vil gerne i vores arbejde med børnene lære dem
- respekt for hinandens forskelligheder
- at vi alle har et ansvar for hinanden
- at tale ordentlig til hinanden
- selv at løse konflikter
- at gå til en voksen hvis nogen driller
- respekt for hinandens ting
- respekt for skolens ting
- respekt for dyr og natur
- lyst til bevægelse
- at bruge og udvikle deres fantasi og kreativitet
- at udvikle mod, selvtillid og selvværd
Vi synes, det er vigtigt, at børnene lærer at tage ansvar både omkring sig
selv og fælles ting. Derfor er det vigtigt, at børnene f.eks. tager kassen med
alles mad ud og ind af køleskabet, rydder op efter sig selv, tørrer bord af,
sætter stol på plads, selv pakker madkassen og andet i skoletasken, går ud
med skraldeposen. At de efter leg/spil lærer at rydde op efter sig selv, men
også at hjælpes ad med at gøre det.
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Forældrekaffe
Det har betydning for børnenes trivsel, at forældrene har et godt forhold til
os, til hinanden samt at de kender børnenes venner og der hvor de leger.
Derfor inviterer vi til forældrekaffe en gang i kvartalet. Udover det er I
altid velkomne til at sætte jer og tegne med jeres børn, tage en omgang
bordfodbold, gå med i stikboldkampen i hallen eller hvad jeres børn nu er i
gang med.
Kontakt
Hvis der er noget I er i tvivl om eller bekymret over, har vi en forventning
om, at I kontakter os. Hvis vi ikke lige har tid til at snakke, kan vi aftale et
tidspunkt at mødes på.
Vi træffes på 59 50 72 99 lok. 2
Åbningstider
Morgenåben
Mandag – torsdag
Fredag

06.30 – 08.00
13.00 – 16.30
13.00 – 15.30

Vi har lukket på alle skolefridage. I sommerferien 2018 holder vi lukket i
ugerne 28, 29, 30 og 31. Der vil, mod ekstrabetaling, være mulighed for
pasning i efterårsferien, vinterferien, omkring jul samt nogle løse fridage.
Denne pasning vil evt. foregå i vores børnehave.
Se de aktuelle priser på www.toemmerupfri.dk/friskolen/hvad koster det?
Personaleliste:
Helle Lund, pædagog/leder
René Bach, pædagog
Peter Engtoft Larsen, medhjælper
Sofia Hammargren, medhjælper
Susanne Pedersen, morgenåbning
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