SKOLEFRITIDSORDNINGEN
RESEN SKOLE
Furvej 9
7800 Skive
Tlf. 99157595

Hvad kendetegner Resen SFO

Vi arbejder ud fra skolens fællesskabsværdier:
-

Er der plads til alle , men ikke til alt
Ved vi, alle vil, hvis de kan
Vil alle hinanden det bedste
Taler alle ordentligt sammen og om hinanden
Hjælper vi hinanden til at have det godt og til at lære noget
Vil vi alle gøre os umage

Med udgangspunkt i vores fælles værdier udfordrer vi det enkelte barn, så barnet hele tiden
føler, at det er sjovt at gå i fritidsordning. Vi arbejder dagligt med værdierne omkring fællesskabet,
da det er der børnene dannes som individer.
Vi lægger stor vægt på at skabe gode relationer børn og voksne imellem, da vi ved, at børn lærer
og udvikler sig bedst igennem tryghed og relation til de voksne.
Resen SFO er et fristed og det er derfor vigtigt, at det enkelte barn har medbestemmelse. Børnene
skal have mulighed for at byde ind med forslag til aktiviteter. Det er dog vigtigt, at have øje for de
børn der ikke byder ind og give dem udfordringer, så de hele tiden er i udvikling.
Vi lægger stor vægt på, at der er plads til legen i fritidsordningen. Igennem legen skaber børnene
venskaber på tværs af årgange, de afprøver ideer i forhold til andre og lærer at indgå i et
fællesskab. Det er vigtigt at børnene får tid til at fordybe sig i legen.
På Resen skole/SFO har lærer og pædagog et tæt samarbejde omkring det enkelte barns sociale,
personlige og faglige udvikling.
Det betyder at:




Pædagoger tager del i undervisningen
Pædagogen er bindeled mellem skole/SFO
Pædagogen deltager i alle relevante møder angående børnene

Start i SFO
I den første periode er det vigtigt, at børnene lærer hinanden, pædagogerne og fritidsordningen at
kende. Normalt klarer barnet skiftet fra børnehave til skole og fritidsordning uden synlig reaktion,
men nogle gange kan barnet virke lidt beklemt ved de nye omgivelser. For at skabe tryghed for
Jeres barn, anbefaler vi at barnet starter i SFO nogle dage inden skolestart. Vi sørger for at tilbyde
mange aktiviteter ud af huset for de ” gamle børn ” af hensyn til indkøring af nye børn. Når vi
fornemmer at børnene er klar, tilbydes de også aktiviteterne.

Fra morgen til aften
Resen SFO har åben fra kl. 6.15 til kl.08.00 og igen 14.00 til 17.00 - fredag til kl.16.00
Børnene er tilknyttet en fast stue, hvor de efter endt skoletid samles og krydses af på listen.
Vi har tilknyttet en fast personalestab til hver stue.
Vi spiser eftermiddagsmad kl. 14.00, her snakker vi om dagens aktiviteter og børnene får
mulighed for at fortælle om deres oplevelser.
Dagens aktiviteter starter kl.ca. 14.45 og slutter kl. ca.16.00
Efter aktiviteterne samles børnene på lilla stue hvor der lukkes.

Aktivitetstilbud
Vi arbejder ud fra en årsplan, hvor vi arbejder med forskellige fokusområder. Vi bestræber os på at
tilgodese alle intelligenser (se figur) i løbet af skoleåret.
Aktiviteterne foregår her i huset, men vi anvender også hallen, gymnastiksalen , multisalen,
træværksted og skolens andre faglokaler.
Vi bruger vores udendørsareal med boldbaner, bålplads og legeredskaber.
På opslagstavlen i gangen og på forældreintra kan I se hvilke aktiviteter vi tilbyder.

ORD- KLOG
Børn med denne intelligens kan lide: At tale, læse, skrive, høre historie, stave, lege ordlege, og de er gode til at
huske navne og almindelige ting.
TAL-KLOG
Børn med denne intelligens kan lide: At regne, eksperimentere, stille spørgsmål, lave hovedbrud og undersøge
ting. De er gode til at arbejde med tal, løse opgaver, finde sammenhænge og forudsige ting.
BILLED- KLOG
De billedkloge børn kan lide: At udforme ting, tegne, male, dagdrømme, skrible og bygge. De er gode til at
forestille sig ting, læse kort og huske ting i billeder.
KROPS - KLOG
Børn med denne intelligens kan lide: At bevæge sig, løbe, hoppe bygge, danse og røre ved tingene og de er
gode til at dyrke sport, danse, spille teater.
MUSIK-KLOG
De musikalske børn kan lide: At synge, fløjte, tromme med hænder og fødder, spille på instrumenter og lytte til
musik, og de er gode til at opfatte lyde, huske melodier og lægge mærke til rytmer.
MENNESKE-KLOG
Børn med denne intelligens kan lide: At prøve sig selv og sine ideer i forhold til andre, de kan lide at have
mange venner og indgå i et fællesskab. De er gode til at være sammen med andre og tale med folk.
SELV-KLOG
Børn med denne intelligens kan lide: At sætte sig mål, drømme, være stille, planlægge og fordybe sig og de er
gode til at arbejde alene og arbejde i eget tempo.
NATUR-KLOG
Børn med denne intelligens kan lide: At være i naturen, kan få øje på ligheder og pudsigheder i naturen og de er
gode til at kunne se mønstre og sammenhænge i tilværelsen.

Bespisning i SFO
Vi tilbyder morgenmad hver dag mellem 6.30 og 7.20.
Børnene skal være i SFO inden 7.15, hvis de skal nå at spise morgenmad.
Vi tilbyder havregryn- cornflakes- youghurt, rugbrød og andet brød med forskelligt pålæg og ost.
Hertil tilbydes mælk eller vand.
Vi bestræber os på at gøre morgenen stille og hyggelig, så børnene kan få en god start på dagen.
Børnene tilbydes eftermiddagsmad mod betaling af ca. 450 kr. pr. halve år.
Eftermiddagsmaden består af forskelligt brød og tilbehør, pasta, frugt og grønt, dertil serveres
vand.
Ønsker I ikke at Jeres barn skal deltage i ordningen, er det vigtigt, at barnet har en særskilt
madpakke med da vi sidder samlet til eftermiddagsmad. Giv os desuden besked.
Betaling foregår via mobilepay ( Nærmere herom på forældreintra)

Afhentning af børnene
HUSK altid at sige farvel til en voksen og blive streget på listen. Det er de voksne der streger.
Hvor finder jeg mit barn? Hvis barnet er med på en aktivitet står det på listen.

Legeplads
Vi har to legepladser og grønne områder som børnene frit kan benytte. (Se kort på tavlen i
gangen)
Når børnene starter i SFO tager vi dem med rundt på området og viser hvor de må lege.
Der er altid en voksen ude, men det er ikke sikkert vi lige ved hvor Jeres barn er. Børn har det med
at putte sig de mest mærkelige steder og de flytter sig hurtigt. Bliver det for uoverskueligt at finde
Jeres barn, så kom og bed om hjælp fra personalet.

Hjemsendelse af børnene
Vi sender kun Jeres barn fra SFO, hvis vi har fået besked enten skriftligt eller mundligt.. Skriv i
barnets kontaktbog og vi får beskeden herover i SFO.
Er det nødvendigt at ringe besked, bør det ske mellem kl.7.00 og kl. 8.00
Hvis dette ikke er muligt, kan der ringes kl.14.00 – SKAL DOG BEGRÆNSES
Der kan laves faste aftaler om hjemsendelse ved henvendelse i SFO.
Hvis Jeres barn selv må give besked, skal vi have Jeres underskrift – kontakt SFO
Vi sender børnene kl. hel og halv.
Undtagelsesvis sender vi børn til sport og andre aktiviteter på andre tidspunkter.

Garderobe plads og glemt tøj
Alle børn får deres egen garderobeplads. Pladsen er trang, så hjælp Jeres barn med at holde
orden.
HUSK skiftetøj og inde sko. Tøj, sko og støvler skal mærkes med navn.
Alt glemt tøj, hvori der ikke står navn, lægges i en ” glemmekasse ”
Det er forældrenes opgave at lede efter glemt tøj/ fodtøj.

Traditioner i SFO
Forældrekaffe ca. 3-4 gange årligt
Julehygge for børnene
Sommerfest for børn, forældre og søskende
”Kultur på Tværs ”– Åbent Hus

Barns fravær
Fritidsordningens personale har tilsynspligt over for børnene. Det betyder, at vi registrerer deres
fremmøde. Dukker barnet ikke op efter endt skoletid og har vi ikke fået nogen mundtlig eller skriftlig
meddelelse herom, vil vi altid kontakte Jer med mindre andet er aftalt.
HUSK ! ALTID AT GIVE OS BESKED, hvis Jeres barn ikke kommer i fritidsordningen

Medbragt legetøj i SFO
Vi opfordrer til, at børnene ikke medbringer eget legetøj i SFO, da vores erfaring er, at det skaber
unødvendige konflikter. Der er ingen erstatningsmuligheder, og personalet bruger ikke tid på at
lede efter det.
Den sidste torsdag i hver måned har vi SPILLE / BYTTEDAG i SFO. Det er IKKE en legetøjsdag.
Børnene må medbringe diverse bytteting, brætspil og diverse spillemaskiner.
Det er på eget ansvar at passe på det de medbringer til denne dag.

Åbningstider i ferien
Den 24.dec. og mellem jul og nytår er SFO lukket
Hele juli mdr. er der lukket. Alternativet er sommerferieklub som tilbydes på Brårup Fritidscenter.
Der udsendes tilmelding ii marts/april måned via intra.
Øvrige ferier og skolefridage har SFO åben hele dagen for tilmeldte børn.
Tilmelding sker via særskilt tilmelding på forældreintra
Børn med deltidsplads max. 10 timer -. HUSK at kontakte pladsanvisningen om fuldtid, hvis
I har rug for flere timer i ferien.

Ind og udmeldelse af SFO
Ind og udmeldelse skal ske ved henvendelse til Skive Kommunes Pladsanvisning eller på
kommunens hjemmeside..
Indmeldelse i SFO kan ske fra dag til dag.
Udmeldelse af SFO kan ske med en måneds varsel - inden den 1. i hver måned.

Forældresamarbejde
Vi prioriterer et godt og åbent samarbejde med Jer højt.
Vi lægger vægt på et ligeværdigt samarbejde hvilket betyder at:
Der er fortrolighed mellem Jer og os.
Vi tager hinanden alvorlige.
Vi er åbne overfor hinandens forventninger.
I starten er det vigtigt, at vi orienterer hinanden om, hvorledes barnet klarer det at begynde i
fritidsordningen.
Vi prioriterer den daglige kontakt ved aflevering og afhentning højt. I er altid velkomne til at
henvende Jer, hvis I ønsker at drøfte noget med os.

