Brørupskolens
forårs – SFO
Forårs SFOén giver dit barn en glidende
overgang fra daginstitution til folkeskolen.

Praktiske oplysninger
Kontakt
Forårs SFO kan kontaktes på SFO tlf.30575196
Åbningstider
Mandag – Torsdag 6.15-17.00 Fredag 6.15-16.00
Fravær
Ved sygdom eller andet fravær skal I give besked enten via intra eller tlf.
Morgen SFO.
Børn der kommer inden 7.45 deltager i morgen SFO med de andre elever.
Lukkedage
Vi følger SFO’s lukkedage. Der er lukket Kristi Himmelfart, Grundlovsdag, i juli er
der sommerferie pasning i SFO betaling.
Frugt
De børn der skal i SFO om eftermiddagen, skal medbringe eftermiddags mad
Frokost
I forårs SFOén skal man medbringer en formiddags mad og en madpakke til
frokost.
Påklædning.
Det er vigtigt med praktisk tøj der passer til årstiden.
Garderobe
Børnene får en fast garderobe med navn.
Skiftetøj
Der skal altid ligge skiftetøj på barnets plads i garderoben
Ledelsen
Brørupskolen 79966740
Skoleleder Helle Lauridsen 29796583
Afdelingsleder Jesper Skou Bendixen 20313373

Velkommen til forårs SFO
Skolestart
Vi ved at skolestarten er et af de
største skift i børns liv. Dit barn går
fra at være den ældste i børnehuset,
til at være den yngste i skolen.
Dit barn skal forholde sig til nye
voksne, nye kammerater, andre
skolebørn samt en hel fase 1 med nye
rutiner og regler. Forårs SFOén vil
give dit barn en mere glidende
overgang fra daginstitutionen til
skole.
Forårs SFO på Brørupskolen
Forårs SFO betyder at de kommende
skolebørn begynder deres
indskolingsforløb i SFO pr. 1. april.
Dvs. første dag i forårs SFOén er
tirsdag d. 3. april 2018. kl. 8.00.
Formålet med forårs SFOén er som
tidligere skrevet at give dit barn en
mere glidende overgang fra
børnehaven til skolen.
Børnene får mulighed for at blive
fortrolige med rammerne i SFO og
skolen, den daglige struktur og selve
dagligdagen i fase 1. Derudover får
dit barn også mulighed for at opbygge
og styrke relationerne til kammerater
og personale inden skolen starter i
august.

Personale
Der er et fast team omkring forårs
SFOén, hvor der i år følger to
personaler med fra børnehusene,
Cathy fra Vestervang og Karen fra
Børneborgen. Derudover er det
Kirsten og Jeanette som er de
pædagoger der skal følger børnene i
0. klasse, Allan der er AKT pædagog
på Brørupskolen og Louise der er
pædagogmedhjælper. Lone og Dorthe
der er børnehaveklasseledere vil også
have en ugentlig lektion i forårs
SFOén så børnene også møder dem.
Pædagogisk indhold
Ligesom børnehusene arbejder forårs
SFOén også med pædagogiske
lærerplans temaer. Brørupskolens
forårs SFO har derudover valgt at
have fokus på fri for mobberi og
digital dannelse som følger børnene
fra børnehusene. Desuden vil vi have
fokus på børnenes sociale, motoriske
og sproglige kompetencer.
Eksempel Strukturen i forårs SFO
6.15-7.45: Morgen SFO
7.45-9.00: Møder ind i forårs SFOén/fri leg
9.00-9.25: Samling i grupper med formiddagsmad, sang,
leg, historielæsning.
9.25-9.55: Frikvarter
9.55-11.00: Værkstedsaktiviteter: eks. Fri for mobberi,
idræt, udflugter,
træning i at gå skole.
11.00-11.35:Frokost
11.35-12.05:Frikvarter
12.05-12.55:Værkstedsaktiviteter: eks. Fri for mobberi,
idræt, udflugter,
træning i at gå i skole.
12.55-13.45:Fri leg – eftermiddags frugt.
13.45 Eftermiddags SFO

Forældre samarbejde
Det er en vigtig forudsætning for dit
barns trivsel, udvikling og læring at
forældre og medarbejdere sammen
skaber rammen for et konstruktivt og
ansvarsfuldt samarbejde. Derfor
vægter vi den gode dialog med jer
forældre meget højt.
Som forældre får I login til
forældreintra og iportalen. Over
forældreintra er det muligt at sende
beskeder direkte til medarbejdere og
vi kan sende direkte til jer. Iportalen
er hvor man tjekker ind og ud af SFO.
5 forældretips
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Støt dit barn i legeaftaler på
kryds og tværs med alle i
børnegruppen.
Tal aldrig dårligt om andre
børn i skolen eller om deres
forældre.
Drøft og indfør en social
fødselsdags politik på 1.
forældremøde i 0. klasse
Giv dit barn opmuntring til at
støtte og forsvare kammerater,
der ikke kan forsvare sig selv.
Vær åben og positiv når andre
forældre fortæller om deres
barns problemer.

Digital dannelse
Som tidligere beskrevet er et af
fokusområderne i forårs SFOén
digital dannelse.
Det er vigtigt vi så tidligt som muligt
giver dit barn redskaber til at
navigere igennem den digitale verden
med de udfordringer der følger med.
Vi vil i forårs SFOén arbejde med
digitale læremidler der ruster dit barn
til skolestarten.
Fri for mobberi
Det allerbedste middel mod mobning
og social eksklusion er at støtte i
tolerante og positive
børnefællesskaber. Fri for mobberi er
pædagogisk materiale til børn, fagfolk
og forældre, som arbejder med at
styrke børnefællesskabet i
vuggestuer, dagpleje, børnehaver og
indskoling – og således forebygge
mobning. Fri for mobberi arbejder
indgående med udviklingen af
værdierne tolerance, respekt, omsorg
og mod i børnegruppen.
Forskning har vist, at Fri for mobberi
virker.

