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SFO ledelse
Pædagogisk leder: Jeppe Fly Kristensen
Tlf. 87 80 36 72
E-mail: jeppe.fly@odder.dk

Plads - indmeldelse – udmeldelse
Der er pladsgaranti i SFO.
Indmeldelse kan ske fra dag til dag efter ansøgning.
Udmeldelse kan ske skriftligt med en måneds varsel til den næstkommende 1. i en måned.
Ind og udmeldelse kan ske via pladsanvisningen på Odder Rådhus eller via dette link: via Digital Pladsanvisning.

Tidligt SFO
I Odder Kommune har man indført tidligt SFO. Det betyder, at alle skolestartende børn automatisk skifter til SFO d. 1.
april i det år, hvor de starter i skole.

SFO åbningstider
På skoledage: Morgen SFO: KL. 06.30 – 8.00 og 14.00 – 17.00 ( fredag lukkes kl.16.15 )
På skolefridage kl. 06.30 – 17.00 ( fredag lukkes kl.16.15 )

Morgentilsyn
Børn der møder inden kl. 8.00, skal være tilmeldt morgen SFO.

Ferie
Normalt er SFO åben på undervisningsfrie dage. I skoleåret 2018 er sommerferiepasningen fordelt således:
Uge 28 finder pasning sted på
Uge 29 finder pasning sted på
Uge 30 finder pasning sted på
På Parkvejens Skole bruger vi Tabulex, hvor forældre kan melde ferie, modtage og sende beskeder m.m.

Mad i SFO
Morgenmaden i SFO består af, rugbrød, knækbrød, cornflakes, havregryn eller havregrød. Vi tilbyder mælk, vand
eller te til morgenmaden.
Børnene spiser deres egen medbragte mad til frokost.
Skolen har en mælkeordning på undervisningsdage. I skoleferien vil Kridthuset tilbyde mælk til børnene.
Børnene skal medbringe eftermiddagsmad. De kan godt blive sultne om eftermiddagen. Vi anbefaler et lille måltid
gerne bestående af noget groft brød, frugt og grønt.
I Odder Kommune har man vedtaget en sukkerpolitik for Kommunens folkeskoler. Sukkerpolitikken fremgår af skolens hjemmeside.
Uden for Kridthusets køkken står der køleskabe til hver af årgang.

Tøj
Vi anbefaler, at alle børn har et ekstra sæt tøj med i SFO. Tøjet kan ligge i en kasse eller hænge i en pose i elevens
garderobe.
Vi er uden hver dag. Mange aktiviteter giver snavset tøj, selvom vi prøver at tage hensyn.
Indskolingsgangen er et ”indeområde” Vi anbefaler, at børnene bruger hjemmesko. Der er reoler til fodtøj i forgangen.
Op til ferierne skal garderoberne tømmes helt således, vi kan få gjort rent, hvilket sker 5 gange årligt. Tøj der ikke
bliver fjernet, vil blive sendt til genbrug.
Husk til gavn for alle: Navn i tøj og fodtøj. Indimellem er der noget, som bliver væk, men det er meget sjældent, at
noget bliver helt væk.

Indeområde
Indskolingsgangen er et ”indeområde” Ingen børn må bruge udefodtøj på indskolingsgangen. Hunde, løbehjul, rulleskøjter, barnevogne og klapvogne må ikke medbringes på indskolingsgangen.

Sende børn hjem fra SFO
Vi vil gerne have mest mulig sammenhængende tid til aktiviteter med børnene. Derfor vil vi meget gerne opfordre til,
at børnene tidligst går hjem kl. 15.00.

Mobiltelefoner i SFO
I Kridthuset er det helt i orden, at børn har egen mobiltelefon med. Den må bruges til f.eks. at overføre og sende musik. Der må ikke tages fotos af kammerater, mens de er i SFO med mindre det indgår i en pædagogisk sammenhæng.
Der må ikke mobbes og sendes nedværdigende bemærkninger via sms. Hvis børnene skal ringe ud fra deres mobil, i
SFO tiden, skal dette aftales med en voksen fra SFO.
Hvis reglerne omkring brugen af mobiltelefon i SFO ikke overholdes, vil personalet inddrage mobiltelefonen og forældrene kan derefter afhente den hos personalet.

Skole - hjem – samarbejde
I SFO har vi fokus på et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem forældre og personale. Det er meget vigtigt at orientere hinanden om gensidige forventninger. I er meget velkommen til at henvende jer til gruppens pædagoger eller ledelsen i SFO, hvis der er behov for en uddybende samtale. To gange årligt afholdes der skole-hjem- samtaler, hvor børnenes klassepædagog deltager sammen med klassens lærere.
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Beskrivelse af en dag i SFO
SFO åbner kl. 06.30. Den første medarbejder møder kl. 06.15 på skoledage og kl. 06.30 i skoleferier. Det er i orden at
gå ind på skolen mellem kl.06.15 og 06.30, men personalet har først ansvaret for barnet kl. 06.30.
Vi starter dagen stille og roligt i Krummernes grupperum, hvor der er mulighed for morgenmad. Børn der skal spise
morgenmad i SFO, skal sidde ved morgenbordet inden kl. 07.30.
Kl. 07.45 rydder vi op efter morgenmaden, og der bliver stillet lidt frugtsnacks frem til børnene.
Kl. 08.00 starter skoleundervisningen.
Børnenes skolepædagog deltager både i undervisningen og i SFO.
Når undervisningen er slut, bliver børnene hentet i deres klasse af deres pædagog. Pædagogen taler med børnene om,
eftermiddagens aktiviteter og vi registrerer eventuelle gå-hjem-tider. Hvis børnene selv skal gå hjem, skal der foreligge klare aftaler mellem forældre og personale.
Er personalet i tvivl, vil forældrene blive kontaktet.
Om eftermiddagen har børnene mulighed for at deltage i de pædagogiske aktiviteter, som er arrangeret af personalet.
Børnene har også mulighed for, at lege på tværs af grupperne.
Omkring kl. 16.00 lukkes grupperummene, og vi samles hos krummerne, eller vi leger ude. Børnene bliver tilbudt en
rugbrødsmad.
Ved afhentning af børnene ”krydser” forældrene barnet ud i vores Tabulex system. For 0.klasse, 1.klasse og 2. klasse
er det kun forældrene eller personalet, der må ”krydse” ud. I 3. klasse må børnene selv krydse ud efter aftale med personalet.
Vi vil meget gerne være fri for, at børnene bliver ”ringet ud” til parkeringspladsen.
Kom ind i Kridthuset og hent jeres barn. Barnet bliver glad for at se jer, og I får mulighed for at hilse på personalet.
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