Praktiske oplysninger:
Tilmelding
Elektronisk indskrivning er fra d. 7. nov. til d. 20. nov. 2016. Jeres barn bliver
automatisk udmeldt af børnehaven, for at begynde i SFO den 1. marts 2017. I er
meget velkomne til at kontakte os inden starten, hvis der er spørgsmål vedr. forårsSFO, på tlf.nr. er: 6375 7707 eller nnh@odense.dk.
Åbningstider:
Mandag til fredag kl. 06.30 – 16.45. Hvis barnet ikke kommer i SFO, skal I ringe
besked inden kl. 9.00 på tlf.nr. 6375 7707.

Forårs – SFO
På Skt. Klemensskolen

Lukkedage:
Skt. Klemensskolens SFO er lukket de 3 dage før påske, d. 26. maj, samt i ugerne
28-29-30. Der er muligheder for at få pasning andre steder i kommunen. Der er
desuden lukket på helligdage.
Betaling:
Vi følger Odense kommunes vejledende takster for børnehaver.
Husk:
Indesko, skiftetøj, regntøj og gummistøvler, frugt, madpakke både til frokost og
eftermiddag. Der tilbydes en skolemælksordning og en frugtordning.
Kontakt:
SFO tlf. 6375 7707, SFO-leder Niels Haastrup /nnh@odense.dk
Skolens tlf. 6375 7700, skoleleder Morten Aaris.

2017

Hvad er Forårs SFO
Forårs SFO betyder, at kommende skolebørn begynder deres indskolingsforløb i
SFO pr. 1 marts, det år de skal begynde i skole. Forårs SFO’en giver børnene muligheder for at blive fortrolige med skolens rammer, struktur og dagligdag, ligesom det giver mulighed for at opbygge relationer til kammerater og til personalet
på skolen, inden skolen begynder. Dette giver børnene en mere glidende overgang
til skolen, hvorved de bliver mere læringsparate.
Med et bedre kendskab til struktur og rammer og med relationer til kammeraterne
får børnene et større overskud til at fokusere på skolestarten, der dermed kan blive
en mere tryg og rar oplevelse. Det er vores ambition at sikre et bedre grundlag for
at danne klasser, og et bedre samarbejde mellem skole og forældre.
I Forårs SFO tilbyder vi udfordringer og aktiviteter tilpasset aldersgruppen, hvor
børnene har indflydelse på egen hverdag, og således at børnene kan blive fortrolige med skoledagens opbygning.
Vi afholder åbent hus på skolen og i SFO d. 22. november kl. 16 -19, hvor I er
velkomne til med jeres barn at komme og se skolens og SFO’ens lokaler.
Vi har lavet aftaler med børnehusene i nærområdet, der kommer på besøg med
deres førskolebørn, og vi laver aftaler om overlevering for hvert enkelt barn. Hvis
jeres barn kommer fra en institution, hvor der endnu ikke er lavet aftale, så kontakt
os for at lave en aftale.

Dagligdagen i Forårs SFO
Ligesom i børnehusene arbejder SFO og Forårs SFO med pædagogiske læreplaner. Hovedområderne er:
Personlig udvikling og sociale kompetencer – det betyder f.eks. at:





øve sig i at lytte til andre, - sige til og fra i forhold til andre børn
kunne modtage og forstå kollektive beskeder
støtte børnene i selv at tage ansvar i forhold til egne handlinger
børnene kan indgå i gruppesammenhænge.

Æstetiske, sproglige og kropslige kompetencer – det betyder f.eks. at:





øve børnene i, at sætte ord på egne følelser og behov
give børnene plads til æstetiske udfoldelser omkring teater, danse, natur og
idræt
arbejde med børnenes fin og grov motoriske udvikling

Mødet med natur og kultur – det betyder f.eks. at:




bruge ude områder til f.eks. bål, lege og boldspil
færdes hensynsfuldt i naturen, også udenfor skolens område
få mulighed for at stifte bekendtskab med kulturen i nærmiljøet.

Eksempel på en uge: (ugentligt plan kan ses i SFO)
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

06.30-08.00

Morgen SFO

08.00-09.00

Fri leg og enkelte stilleaktiviteter

Normering

09.00.09.30

Samling med frugt, dagens program

Forårs-SFO har den samme normering som den almindelige SFO har, dvs. at der
ikke så meget personale, som børnene har været vant i børnehusene. Det betyder at
der er mange praktiske ting, som børnene forventes at kunne klare selv.

09.30-10.15

Luftepause/frikvarter med resten af skolen

Der er et antal faste voksne i Forårs SFO’en som er afpasset antallet af indmeldte
børn. Et par fortsætter, så vidt muligt, som primærpædagoger på de kommende 0.
klasser, og vil derfor have et godt kendskab til børnene.

12.00-13.30

Aktiviteter / ude-leg

13.30-14.00

Eftermiddagssamling / frugt

14.00-16.45

Aktiviteter fælles med alm. SFO

10.15-11.00

Aktiviteter i små grupper

11.00-12.00

Spise madpakker – frikvarter

Fredag

