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Velkommen til

SFO Hedegårdene 2018

Velkommen som barn på SFO Hedegårdene.
Vi er sikre på, at du vil få det sjovt her og få mange nye kammerater. Din far eller mor kan
fortælle dig om nogle af de ting, som vi laver på SFOen. Det står der lidt om i dette hæfte.
Hvis du er spændt på at begynde på SFOen, kan du være sikker på, at vi vil tage godt imod
dig på din første dag og hjælpe dig i den første tid, når der er nogle ting, du er i tvivl om.
Vi glæder os til at lære dig at kende.
Mange hilsener fra
alle de voksne på SFOen
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Også velkommen til jer som forældre til barn på SFOen.
Vi håber, at I må blive glade for at have jeres barn gående her, og at vi må få et godt
samarbejde.
Dette hæfte er ment som en hjælp til at besvare nogle af de spørgsmål, der vil opstå, nu
hvor jeres barn begynder et nyt sted, da det indeholder oplysninger om praktiske forhold
vedrørende SFOen . SFOen er del af Hedegårdenes Skoles indskolingshus. Huset er
indrettet, så alle lokaler kan benyttes dels til undervisning og dels til SFO drift.
I kan hjælpe os ved at sige til, når I oplever noget, som I synes kunne løses på en anden - og
bedre måde. Det vil vi være lydhøre overfor og ændre praksis, hvis det kan lade sig gøre.
Det er under alle omstændigheder ikke alle ting, der er plads til her, så er der noget, som I
er i tvivl om, så spørg endelig – det gør vi. Vi modtager gerne roser og tidsler. SFOen skal
være et sted, hvor både børn, forældre og personale har det godt.
Mange hilsener
på personalets vegne
Peter Mortensen, pædagogisk leder

Åbningstider:
Efter sommerferien:
Dagligt Kl. 6.30 – 8.00. Eftermiddag: Mandag kl. 13.30, tirsdag kl. 14.30, onsdag kl.
14.00, torsdag kl.14.30, fredag kl. 13.30.
I perioden d.2.maj – 29.juni 2018:
Børnene skal være i SFO. Mødetid er senest kl. 9.30 af hensyn til de planlagte
fællesaktiviteter. Det er vigtigt, at børnene er her og kan indgå i aktiviteterne for at
få det bedste udbytte af den tidlige SFO start.
Vi åbner kl. 6.30 og lukker kl. 17.00.
Der vil være tilbud om morgenmad ml. kl. 6.30 – 8.00. Frokost skal børnene selv
medbringe. SFOen serverer et let måltid kl.15-15.30
Mandag d. 13. august kl. 10 i skolens hal er starten på børnenes nye liv i
børnehaveklassen.
På skolefridage er åbningstiden kl. 6.30 -17.

I ferier og på skolefridage skal børnene være her senest kl. 9.30, da vi kan
tage på tur. Kommer barnet senere, kan der således være lukket. Når vi er på
tur, er vi typisk tilbage på SFOen kl. 16.00. Ture vil blive annonceret på
forældreintra nogle dage før, de finder sted.
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Lukkedage:
I Roskilde har institutionerne lukket på følgende dage: Onsdagen før skærtorsdag, 1. maj,
fredag efter Kristi Himmelfart, 5. juni, dagene mellem jul og nytår samt 24.- og 31.
december.

Personale og organisering:
SFOens faste normering:
Pædagogisk leder på skolen: Peter Mortensen
Teamkoordinator for SFO: Jens Tuxen
8 pædagoger, 1 medhjælper og børnehaveklassepersonale sørger for det pædagogiske tilbud
til børnegruppen.
Pædagogerne er ikke kun tilknyttet SFOen. De er også en ressource, som benyttes i klasserne, hvor det vurderes, at der er børn, der kan profitere af, at der er flere voksne i
klassen på samme tid.
Derudover varetager pædagogerne den understøttende undervisning i hele indskolingen.

Tilsynspligt og beskeder om fravær:
SFO-personalet har tilsynspligt med børnene. Det betyder, at vi skal holde øje med, om
barnet er kommet, afhentet eller gået hjem efter aftale. Hvis barnet ikke dukker op efter
skoletid, og vi ikke har fået besked om fravær, er vi forpligtiget til at kontakte forældrene.
Derfor henstiller vi til, at forældrene kontakter SFOen, hvis barnet har fri eller er sygt.
Vi bruger systemet Tabulex, hvor al besked til SFO kan gives. Det er også dette system, som
bruges til at tjekke børn ind og ud af SFO. Vi kan holde øje med, om børnene gør det korrekt
via I pad.
I følgende link finder I en vejledning i brugen af Tabulex. Det er en god ide at bruge lidt tid
på at sætte sig ind i det:

www.ist.com/vejledninger-sfo-boern-foraelder
Alle pædagoger krydser børn ind inden de forlader den sidste USU time. Børnene krydser sig
ud efterfølgende, når de går hjem.
Der vil hele tiden være en medarbejder, der har Ipad og kan følge med, om børnene går til
den tid, de skal, følge op på beskeder osv. Vi kan kalde det en elektronisk blæksprutte.
Fordelen er, at denne medarbejder kan bevæge sig rundt og være med i aktiviteter også.
Dette betyder også, at telefonen ved den tidligere blæksprutte ikke længere kan benyttes.
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Det er alene telefon i morgenSFO - 46314233 - der kan bruges. Det er meningen, at det kun
er i nødstilfælde. Ellers er al kommunikation via tabulex.
Børnene bruger også denne telefon i tidsrummet kl. 15-15.30 for at lave legeaftaler. Ser I
dette nummer på jeres telefon, er det jeres barn, der har ringet. I skal ikke ringe tilbage.
Legeaftale må så laves en anden dag eller aftales hjemmefra.
Vi har aftalt, at alle børn skal sige farvel til en personale. De må ikke krydse sig ud og gå,
uden at vi har været i kontakt med barnet.

Spisning:
Skolebestyrelsen har med udgangspunkt i kommunens sundhedspolitik vedtaget en kostpolitik
for skole og SFO. I morgenSFOen er der være et lille, men dækkende sortiment af
morgenmadsprodukter således, at de børn der ikke har nået at spise hjemmefra får
brændstof i kroppen til dagens gøremål. Børnene vil ikke kunne spise medbragt morgenmad,
men kan benytte sig af SFOens tilbud.
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Det er en god idé at give barnet godt med mad og frugt med. Af erfaring ved vi, at de er
godt sultne om eftermiddagen. Vi har altid vand til børnene. Giver I drikkelse med, så vand i
drikkedunk.
Der bliver serveret et let eftermiddagsmåltid (typisk et stykke frugt og rugbrød) på SFOen
kl. 15. Om eftermiddagen skal al mad indtages i kantineområdet, så der ikke er krummer og
tomatrester m.m. blandet med spillebrikker, dukketøj og farveblyanter.

Tøj:
Alle børnene har deres egen garderobe. Det er en et must at have skiftetøj og regntøj
hængende samt indesko.
På stuen eller i garderoben har børnene hver en skuffe med navn på. Her kan børnene have
deres private ting og beskæftigelse, som de er i gang med på SFOen.

Informationer:
Hver måned laver vi en informationsskrivelse. Heri informerer vi forældre og børn om, hvad
der foregår - og skal foregå i SFOen. Skrivelsen indeholder praktiske oplysninger, samt en
aktivitetsplan for måneden. Desuden kan der være oplysninger om diverse arrangementer
eller ture ud af huset. Det er en god ide at læse informationsskrivelsen sammen derhjemme,
så alle ved, hvad der sker i SFOen. Nyhedsbrevet, program og andre skrivelser fra SFOen vil
ligge på Tabulex og forældreintra.

Forældresamtaler:
I SFOen lægger vi vægt på at have en god forældrekontakt- og samarbejde. Uanset hvor
ofte eller sjældent vi ses, gælder det, at man altid er velkommen til at ringe eller til Peter,
skrive på forældreintra og Tabulex eller komme forbi og aftale tid til en samtale med en
personale. Man kan ikke regne med, at man kan få en samtale her og nu (så skal personalen gå
fra det gøremål, vedkommende er i gang med). Aftalt samtale vil finde sted efter kl. 16.

Forældremøder:
Der afholdes forældremøde for alle om efteråret.
Sammen med skoledelen holder vi møde i begyndelsen af november for de forældre, der har
børn, der skal begynde året efter og igen et velkomstmøde for de samme forældre lige inden
d. 2. maj, hvor børnene begynder.

Skole-hjem samtaler:
Lærer og pædagoger taler løbende sammen om jeres barn, Skole-hjemsamtalerne giver
derfor et helt billede af jeres barns hverdag og trivsel.

Mobiltelefoner :
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Vi har fuld forståelse for, at en mobiltelefon er en god ting at have, når barnet er på vej til
og fra SFOen. Man kan som forældre altid få fat i sit barn.
Vi har desværre haft dårlige erfaringer med børn, som har benyttet mobiltelefon, mens de
har været på SFOen. Vi ikke ved, om barnet taler med forældre, en kammerat eller en helt
tredje.
For at være helt sikre på, at vi får direkte besked fra jer om jeres barns fremmøde og gåtider, har vi følgende ”mobiltelefonpolitik” :
-

Mobiltelefon medbringes på eget ansvar, og den skal være slukket og ligge i
tasken, mens barnet er på SFOen.

Retningslinjer i forbindelse med konstatering af lus:
Vi oplever endog meget tit tilfælde af lus. Fakta er, at lus ikke kan overleve 2 dage uden at få
næring, som er blod. Derfor er SFO og skole garanteret lusefrit område efter en weekend.
Lusene kan derfor kun komme med i skole hjemmefra.
Af hensyn til både børn og voksne har vi følgende retningslinjer:
Når det konstateres, at et barn har lus, kontaktes forældrene telefonisk, så de kan nå at
forberede sig på en behandling.
Barnet må gerne blive på institutionen, men man skal appellere til forældrene om at hente
deres barn med det samme pga. ”smittefaren”.
Forældrene oplyses om, at barnet ikke må komme i skole eller institution før behandling er
foretaget.
Ved gentagende tilfælde af lus hos det samme barn, kan forældrene kontaktes med henblik
på at få en tilladelse til løbende at efterse barnet for lus.

Hvad vi lægger vægt på:
SFOens børnegruppe er meget varieret. Vi gør derfor meget ud af at være så rummelige som
mulige, så alle føler sig trygge ved at være her, både børn og forældre. Vi respekterer
selvfølgelig alle kulturer, og vi tager alle de hensyn, det kræver. Dette gælder selvfølgelig
også i udbuddet af mad. I vores planlægning og udførsel af aktiviteter i forbindelse med
danske højtider sørger vi for, at det er på en måde, så alle kan være med.
En af vores væsentligste opgaver som SFO er at sikre, at det enkelte barn indgår i
konstruktive sociale relationer. Et barn der er trygt og har gode kammerater tilegner sig
viden langt hurtigere og bedre.
Under overskriften ”Her er vi gode venner” har vi lavet sætninger, som nuværende - og nye
børn bliver præsenteret for. Det er sætninger, der fortæller, hvordan man skal omgås
hinanden på en god måde på SFOen. Sætningerne er lavet ud fra børnenes udsagn på
børnemøder. Det har været en demokratisk proces, en proces som vi skal arbejde med jf.
folkeskoleloven - og så giver mening for børnene at have været med til at lave de sætninger,
som de selv skal efterleve
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En god ven siger selv ja eller nej, på en pæn måde, når nogen spørger, om man vil lege.
En god ven holder sine aftaler.
En god ven slår ikke.
En god ven passer på hinandens ting og SFOens ting.
En god ven trøster og hjælper den, der er ked af det.
En god ven driller ikke.
En god ven taler pænt.
En god ven hører efter, når der bliver sagt stop.
En god ven rydder op efter sig selv.

Børnemøder:
Tidligere samlede vi børnene klassevis en gang i måneden. Her talte man om næste måneds
aktivitetsplan, hvad børnene kunne tænke sig af aktiviteter og legetøj: Et møde hvor børnene
blev taget med på råd om deres fritimer på deres SFO og fik en reel indflydelse på SFOens
disponeringer. Da SFO dagen er blevet kortere, er det vanskeligt at nå at afholde børnemøder på SFOen.
Møderne bliver nu afholdt efter behov som en del af USU undervisningen, hvor der blandt
andet bliver talt om klassens trivsel. Dette er et af fokuspunkterne i den nye skolereform
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Hvad laver man på en SFO?:
Ture foregår typisk i ferier. Vi tager på småture, som vi arrangerer fra dag til dag, alt efter
det faktiske fremmøde af børn. Børnene skal derfor være på SFOen senest kl. 9.30 i
ferier og på skolefridage.Ved fremmøde senere kan man risikere at komme til en lukket
SFO. Vi ser os ikke i stand til at købe mad til jeres børn på turene eller samle børn op
undervejs på vej på tur. Alle børn skal have madpakke med, og børnene skal afleveres og
afhentes på SFOen. Ture bliver annonceret på Tabulex og forældreintra nogle dage inden.
De fleste aktiviteter er frivillige for børnene at deltage i, mens andre er planlagte forløb for
en børnegruppe, hvor barnet skal deltage.
Personalet bruger aktiviteterne som afsæt til iagttagelse af børnene, så vi er vidende om det
enkelte barns udvikling, sociale relationer og almene velfærd.
I løbet af året afholder vi forskellige temafester for børnene. Dette foregår typisk en
hverdagsaften fra kl. 18.00 – 20.00. Datoerne meldes ud, når de er planlagte.
I perioden fra maj og til sommerferien sidst i juni vil der om formiddagen være planlagt
et særskilt aktivitetsforløb for de nye børn, så de langsomt og roligt kan vænne sig til
deres nye hverdag sam SFObørn.

Adresse:
SFO Hedegårdene
Københavnsvej 34
4000 Roskilde

Telefonnumre:
MorgenSFO:
46 31 42 33
Mobiltelefon (kun i de tilfælde hvor øvrige telefoner ikke virker)
30 84 11 80
Peters kontor
46 31 42 25
Skolens kontor
46 31 42 21
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