Velkommen til
Skolefritidsordningen
På Spjald Skole
SFO Tusindfryd

Velkommen til SFO Tusindfryd på Spjald Skole.
Her i SFO Tusindfryd er børnene blandet på tværs af årgang, køn og alder. Dette fungerer
rigtig godt og vores erfaring siger, at børnene trives i det og lærer af hinanden.
Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og vægter trivsel og udvikling i SFO, hvilket vores
tilbud giver mulighed for.
Vi ønsker at opbygge en god dagsrytme gennem en rolig og sammenhængende hverdag,
hvor vi prioriterer den frie leg og det sociale fællesskab meget højt.

Vi er som SFO en del af skolen, hvorved vi forsøger at tilgodese alle sider af barnet, så det
opnår udvikling, indsigt og erfaring og lærer at handle hensigtsmæssigt i forskellige
situationer.
Vi er en funktionsopdelt SFO, hvilket i praksis betyder, at hvert rum har en funktion, og at
børnene må bevæge sig rundt i hele vores SFO og deltage i de aktiviteter, der foregår i
SFO’en/de enkelte værksteder.
Alt i alt bidrager strukturen i SFO til udvikling af selvstændige og bevidste børn, der er
klædt på til fremtidens krav om selvbestemmelse og evne til udvikling af relationer.

I SFO Tusindfryd, er der på nuværende tidspunkt indmeldt 100 børn fra 0.-3. klasse inkl.
børn fra Specialcenter Øst.
Der er 7 fastansatte i SFO´en plus en pædagogstuderende.
Hver årgang har en fast kontaktperson.

Gul stue er primært for børn, fra vores Specialcenter Øst. Det er børn der profiterer af den
struktur, og forudsigelighed der arbejdes med på stuen der. Det primære mål for børnene
på GUL-stue er at øve sig i sociale relationer og så vidt det er muligt, blive integreret i den
almene SFO.

Garderober
I indskolingen har hver elev én garderobe. Denne bruges også i SFO tid. Det er
forældrenes ansvar at sørge for, at der er skiftetøj samt sko og overtøj passende til
årstiden.
Hver fredag tømmes garderoberne (kassen må gerne blive stående inkl. indhold) så
rengøringen kan komme til at rengøre væggene.
Til dagligt hjælper børn og forældre hinanden med almen oprydning (tegninger,
skoleprojekter, madpakker mm.) Så vi altid byder vores gæster velkomne i pænt
opryddede lokaler.

Informationer.
Vi informerer via forældreintra både daglig information, feriesedler mm. Dette gør vi, da vi
synes det sikrer os, at alle får besked – en seddel i tasken kan hurtigt blive væk.

Hverdagen i SFO.
Frugtcafeen har åben i tidsrummet 14.15 -15.15 mandag-torsdag og klokken 13.00-13.45
om fredagen.

Vær OBS på ugens TILBUD på INFO tavlen i gangen og læs, hvad dit barn kan deltage i.
Aktiviteterne i SFO er efter børnenes egne interesser, der er ikke tvang om deltagelse.
Efter behov afholdes der børnemøde i gymnastiksalen onsdag kl. 14.00-14.15– INFO
voksen-barn, barn-voksen og barn-barn.

Fritidsaktiviteter i samarbejde med Spjald Fritid
Igen i år fortsætter vi samarbejdet med Spjald Fritid. Her kan SFObørnene for ”meget” få
penge medvirke i forskellige idrætsaktiviteter sammen med kammeraterne. Samarbejdet
er tænkt for at give alle en mulighed for at deltage, samt at deltage i SFOtid så dagen
dermed afkortes væsentligt, så man efter klokken 17 kan være sammen med sin familie.
Tilbuddet er frivilligt og forældrene skal selv tilmelde barnet via conventus.
Hvis man har brug for hjælp er vi altid klar – lav dog lige en aftale i forvenjen hvis det
kræver en computer.

4 aftner i løbet af skoleåret afholdes der SFO aften fra 17.00 - 20.00. Aktiviteten den
pågældende aften kan ses på månedsplanen på INFO tavlen. Ved hver SFO aften er der
aftensmad til alle. Hvis barnet ikke ønsker at deltage, melder man afbud i SFO af hensyn
til maden.

Den sidste torsdag i hver måned er der legetøjsdag i SFO. Her må barnet medbringe
legetøj efter eget ønske – det eneste krav er, at der er tydeligt navn på de medbragte ting.
Legetøjet er med på eget ansvar, dette betyder at SFO ikke er forsikringspligtig, hvis
legetøjet går i stykker.
Det er særdeles vigtigt, at børnene altid siger ”farvel” til en voksen.
Vi sender børn klokken hel og klokken halv. Dog kan der ved busafgange være særlige
individuelle aftaler. I kan naturligvis altid selv hente jeres barn.
Vi sender selvfølgelig meget gerne jeres børn til fritidsaktiviteter og andre ting.
Hvis jeres barn holder fri fra SFO, kommer senere en dag eller skal gå hjem på et andet
tidspunkt, vil vi meget gerne have besked og meget gerne på sms.

SFO Tusindfryds telefonnummer er: 24524874.
Direkte nummer til Malene (leder): 99742806

Når SFO har svaret OK efterfulgt af pædagogen initialer, til jeres besked, betyder det at vi
har læst beskeden. Fx OK, TB (Thorkild)
Ved sygdom må I meget gerne sende en sms.

Frugtordning.
Vi har i SFO en frugtordning. Det er frivilligt, om børnene vil være med i den.
Det koster 65 kr. pr. måned at være med. Frugten kan bestå af hjemmebagt brød, frugt,
rugbrød m.m.
Betalingen sker via netbank på kontonr. 7670-4730433 den 1. i hver måned.

En ting, der betyder meget for os, er samarbejdet med jer forældre. Vi ønsker et højt
kommunikations niveau, derfor er I selvfølgelig altid velkomne til at komme eller ringe og få
en snak med os.
Vi vægter meget højt, at I kommer med de spørgsmål, der trænger sig på. For når man
dem, imens de stadig er undrende spørgsmål, bliver de sjældent til problemer.

Åbningstider SFO
Mandag-torsdag: 6.15-8.00 og 12.20-17.00
Fredag

: 6.15-8.00 og 12.00-15.00

Lukkedage i SFO
I skolernes ferieperiode holder SFO åbnet, dog med følgende undtagelse:
Fredag efter Kr.Himmelfart: Lukket
Uge 29 og 30: Lukket
Grundlovsdag: Åben kl. 6.15-13.00 (medmindre den ligger i en weekend)
(Ovennævnte står også på Spjald Skoles forside under fritid-SFO-åbningstider)

Mange hilsener og velkommen i SFO Tusindfryd

