Vi er en flok glade, engagerede pædagoger og pædagogmedhjælpere, som har base i
SFO´ens lokale her på Øster Starup skole.
Vi tilbyder børnene en hverdag med voksne, som ser og hører det enkelte barn. Vi tilbyder
forskellige aktiviteter men giver også plads til at børnene kan slappe af, lege, få venskaber
og indgå i et socialt fællesskab med andre børn.
Vi prioriterer højt, at SFO´en skal være et rart sted at være for både børn og voksne.
Det skal være et sted, hvor børnene kan spejle sig i andre børn og i de voksne og
lave/afprøve forskellige aktiviteter. Hvor personalet støtter børnene i deres udvikling for at
fremme de sociale og alsidige kompetencer.
Vi lægger stor vægt på, at børnene har fri og slapper af i skolefritidsordningen efter deres
skoledag. Derfor bestemmer børnene selv langt det meste af tiden, hvad de vil lave/lege.
Der vil altid være en voksen, som holder til i basisrummet og som vil være den, børnene
skal sige goddag/farvel til og den som I forældre får fat i, når I ringer. Det er også her, I kan
få hjælp til at finde jeres barn, eller til andre spørgsmål I har.
Derudover kan I altid få en aftale om et møde/en snak med det øvrige personale eller
lederen, hvis de er optaget andre steder når I kommer.

Vi afholder ikke forældresamtale i SFO`en. Skolepædagogerne deltager i de
forældresamtaler, som der indkaldes til i klasserne.
Vi kontakter jer i dagligdagen og håber I vil gøre det samme, hvis der er noget som det
kunne være godt at snakke om.
I er også altid velkomne til at aftale et møde, hvis der er behov for en længere samtale.

Vi sender mail ud på skoleintra når der er fælles informationer. Derudover vil der komme
ugeplaner ud på Forældreintra, hvor I kan følge med i, hvad der sker i SFO + KLUB den
kommende uge.

4. KLASSE TIL OG MED 6. KLASSE
Hent særskilte foldere på kontoret eller SFO´en.

Går i SFO og har samme tilbud som de øvrige i SFO´en, f.eks. tilbud om aktiviteter, køb af
moduler m.m. Og samme begrænsninger, f.eks. skal vi have besked om hvorvidt de er syge,
fraværende m.m.
3. klasserne er den årgang med flest tilbud da de både er indmeldt i SFO, men i praksis er
en del af klubben, så de både kan få fordelene fra SFO og KLUB.

Inden skolestart (maj/juni) vil I få tilbud om en rundvisning i SFO´en samt modtage en
folder specielt rettet til jer(denne kan også ses under SFO på skoleintra)

Vi har i SFO´en modulordning således, at I kan købe jer til den pasning, som I har behov
for.
Har I en periode brug for at gå op i tid/pasning, kan dette ske fra dag til dag, men rent
praktisk helst fra den 1. eller 15. i måneden.
Har I behov for at gå ned i tid/pasning skal dette ske pr. 15. eller 1. i en måned og med 1.
måneds varsel.
0. TIL OG MED 3. KLASSE.








Heldagsmodul kl. 6:30 -16:00
Heldagsmodul kl. 6:30 - 17:00 (fredag til 16:00)
Eftermiddagspasning skolefri til kl. 16:00
Eftermiddagspasning skolefri til kl. 17:00 (fredag til 16:00)
Morgenmodul 6:30 – 8:00
2 dages modul ( kan lægges som 2 faste ugentlige eftermiddage, max. 5 timer om ugen. Har I
skiftende arbejdstider/pasningsbehov så kom og få en snak med os, så finder vi en løsning)

4. KLASSE.
 SFOII Eftermiddagsmodul 5 dage. Der er ingen pasning i lukkeugerne i sommerferien, men





modulet giver ret til pasning i uge 42 og 7.
SFOII til 2 dage. Der er ingen pasning i juli og på skolefridage.
SFOII til 3 dage. Der er ingen pasning i juli og på skolefridage.
Morgenmodul 06.30-8.00 kun på skoledage

5. OG 6. KLASSE.
 Juniorklub modul (2 eftermiddage ugentligt for 5. og 6. kl.)
 Juniorklub modul (3 eftermiddage ugentligt for 5. og 6. kl.)



Der er ingen pasning i juli og på skolefridage.
Morgenmodul 06:30-08:00 på skoledage

Indmeldelse/Ændring /Udmeldelse:
Kan gøres ved at hente et skema i SFO eller på kontoret og aflevere samme sted.
I kan også udprinte disse skemaer fra SFO på Skoleintra.
I kan elektronisk indmelde/udmelde på Vejle kommunes hjemmeside (her kan I ikke ændre
modul).
I kan finde skemaet på Skoleintra som i kan sende direkte på mail til SFO´en.

o

Leder Maibritt Steenberg Jørgensen

o Pædagog Brian Junker
o Souschef Kirsten Nørgaard
o
o
o
o
o
o
o
o

Pædagog Katrine Lotzfeldt
Pædagog Mette Lykkehus
Pædagog Trine Witt Refsgaard
Pædagogmedhjælper Peter Madsen
Pædagogmedhjælper Andreas Larsen
Pædagogmedhjælper Jonas Lassen
Pædagogmedhjælper Rasmus Pedersen
Evt. studerende

0. KLASSE TIL OG MED 3. KLASSE
Vi har i SFO 1 tilsynspligt med børnene. Dvs. at vi skal have besked, hvis jeres barn
holder fri eller er syg.
Vi krydser børnene ind efter deres skoletid. Det foregår ved at børnene i 0.–1.-2. – 3. kl.
bliver afkrydset i klassens sidste time af pædagogerne eller lærerne og så tjekkes op i
SFo´en.
HUSK AT SIGE FARVEL NÅR I HENTER JERES BØRN - TAK!

Vi har i SFO og Klub en ” mål og indhold” hvor vi har beskrevet hvad og hvordan vi
arbejder, derudover har vi her på skolen fælles værdigrundlag og indsatsområder. Disse
kan findes på skoleintra.

Vi har intet skiftetøj til børnene. Derfor vil det være en rigtig
god ide, at jeres barn selv har noget med. O. kl. har deres kasser på hylden udenfor
klasselokalet, hvor de kan have deres skiftetøj.
De andre børn kan have det i en pose, hængende ved deres klasselokale.

24 96 47 88
Der kan ringes til os om morgenen, fra 6:30-8:00 og igen fra
14:00-17:00 (fredage 14:00 - 16:00).
I kan også sende en sms, som vil blive set enten om morgenen eller når SFO åbner, vi
svarer dog ikke på sms.
Vi kan ikke aflytte beskeder indtalt på mobilsvar.
Vi sender børn kl. hel og kl. halv.

Skolefritidsordningen har på skoledage åbent:
Mandag:
kl. 6.30 – 8.00 og igen kl. 14:00 –17:00
Tirsdag:
kl. 6.30 – 8.00 og igen kl. 14:00 –17:00
Onsdag:
kl. 6.30 – 8.00 og igen kl. 14:00 –17:00
Torsdag:
kl. 6.30 – 8.00 og igen kl. 14:00 –17:00
Fredag:
kl. 6.30 – 8.00 og igen kl. 14:00 –16:00
På skolefridage har vi åbent fra kl. 6:30 til 17:00, fredage til kl. 16:00.

Dagen efter kr. himmelfart
Imellem jul og nytår
De 3 dage før påske
I sommerferien uge 28, 29, og 30.
+ alle helligdage
De aktuelle lukkedage for det pågældende skoleår kan ses på intranettet under SFO

Vi tilbyder en bred vifte af fastlagte aktivitetstilbud, både de traditionelle, der følger årets
gang såsom f.eks. fastelavn, jul, påske m.m. Og de mere lokalt bestemte såsom MGP,
fodboldturnering, bordtennis/bordfodboldturnering m.m.
Derudover benytter vi i dagligdagen meget sløjdlokalet, gymnastiksalen, udearealerne inkl.
boldbaner og bålsted, ipad, diverse klasselokaler, aulaen m.m. Vi har også mange
legeredskaber, spil, mooncars m.m. som børnene frit må benytte.

