Forældresamtaler:
Mini A: Mandag
Tirsdag
Mini B: Tirsdag
Onsdag

d. 13. januar 2020
d. 14. januar 2020
d. 7. januar 2020
d. 8. januar 2020

Besøgsdag:
Inden start I Mini SFO vil vi gerne inviterer
jer sammen med jeres barn til besøgsdag
torsdag d. 20. februar fra kl. 16-17

Information om

Odense Friskoles Mini SFO

Odense Friskoles SFO
Hjallesevej 2
5000 Odense C
Tlf. 63111830
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Hvad er Mini SFO ?
Skolestart ligger lige om hjørnet og barnet går fra at være blandt de
ældste i børnehaven til pludselig at være blandt de yngste i skolen.
Det nye skolebarn har lige sagt farvel til trygge rammer, kendte
voksne og gode kammerater i børnehaven og siger nu goddag til
en helt ny verden i skolen. Dette skift er et af de største i et barns
liv.
Med Mini-SFO'en vil vi give børnene en god grobund for en
vellykket skolestart og en mere glidende overgang ind i det nye
skoleliv. Mini-SFO'en er et heldagstilbud der løber fra den 1. marts
2020 til den 3. juli 2020
Vi vil igennem de fire måneder give børnene kendskab til skolens
og SFO'ens rammer. Med en fast tilknyttet personalegruppe vil vi
give børnene et kendskab til dagligdagens struktur og rytme.
Personalegruppen i Mini-SFO'en vil sørge for, at børnene føler sig
trygge og veludrustet til børnehaveklassestart efter sommerferien.
Vi vil sikre, at alle børn får opbygget en god social forståelse og
ansvarlighed og opbygge meningsfulde relationer, der kan give
grobund for en god social trivsel.
Gennem leg og planlagte aktiviteter vil vi få et indblik i det enkelte
barn og være opmærksomme på, at alle børn føler sig trygge og
tilpas. Derudover vil vi skabe nogle forudsætninger for at nye
venskaber opstår og gode kammeratskaber dannes.
-

Hvad koster det at gå i Mini SFO ?
Prisen for Mini SFO pr. måned er:
Blok 1: (kl. 6.45 - kl. 8.00) kr. 310,Blok 2: (kl. 8.00 - kl.16.45) kr. 2560,Søskenderabat:
Der gives søskendemoderation på SFO-betaling. Se skolens
hjemmeside.
Forældrekaffe:
Cirka 1 gang om måneden inviterer vi jer forældrene på kaffe og
hjemmebag samt hyggesnak i grupperne.
Børnenes fødselsdage:
Børnenes fødselsdage fejres i børnegruppen, hvor der bl.a. bliver
sunget fødselsdagssang og der er mulighed for at barnet kan dele
lidt ud (frugt, boller olign.).

Forældresamarbejde:

For at hjælpe og støtte barnet optimalt, er det vigtigt I forældre og
os personale i Mini SFO, har et godt samarbejde.
Information som har betydning for barnets hverdag og trivsel bør
oplyses til personalet. Ligeledes vil vi tage kontakt hvis der er
behov.
Vi ønsker gerne en daglig kontakt i forbindelse med aflevering
eller afhentning.
Desuden er det vigtigt I forældre orienterer jer på forældreintra, da
det er et væsentligt informationsredskab for os, og vi vil ligeledes
opfordre jer til at benytte det til korte beskeder. (Barn syg,
tandlægebesøg m.m.)
Hvis I ønsker det, står vi gerne til rådighed for en samtale efter
aftale.
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Dagligdagen i Mini SFO
Der er morgen SFO fra kl. 6.45 - 8.00 i børnenes klasseværelse,
hvis der er behov for pasning i det tidsrum. Kl. 8.00 møder alle børn
ind og når tasker, sko og jakker er afleveret i garderoben i kælderen,
samles alle børn i deres klasse. Her siger vi godmorgen, snakker
om dagens forløb og alle kan få vendt deres eget navneskilt, så det
er synligt de er kommet. En dag består af en formiddag i Mini SFO
og en eftermiddag i den nuværende SFO.
Mini SFO'en kl. 8.00 - 12.00
Om formiddagen vil omdrejningspunktet være den gruppe de
tilhører. Her tilbydes der bl.a. aktiviteter som musik, bevægelse og
kreative værksteder. Her får de også mulighed for at lære skolens
område at kende og der tilbydes fælles aktiviteter og fri leg.

Samling
Hver dag fra kl.14.00 til ca.14.30 samles børnene i grupperne, hvor
de spiser deres medbragte mad. Det giver børnene en rolig stund
hvor der hyggesnakkes, leges, synges eller læses historie.
Det vil derfor være godt, hvis I forældre vil hente jeres barn før eller
efter samlingen.
Fredagsang:
Hver fredag kl. 14.00-14.15 mødes alle i SFO til fredagssamling på
skolens torv. Her bliver der sunget forskellige sange og ønsket god
weekend.

SFO kl. 12.00 - 16.45
Eftermiddagen adskiller sig fra formiddagen ved, at alle skolebørn
nu er i SFO og børnene kan bevæge sig frit i huset. Der vil derfor
være nye børn og voksne, de skal forholde sig til. Vi ligger i tråd
med formiddagen også vægt på aktiviteter, som giver børnene
udfordringer og muligheder for at eksperimentere og afprøve styrker
og færdigheder. Undervejs kl.14.00 har vi samling, hvor alle
børnene mødes i deres grupper og spiser eftermiddagsmadpakker.
Det giver et fint break og vi kan samle op på dagens begivenheder.
Når dagen er omme, vender børnene deres navneskilt og siger
farvel til en voksen.
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Praktisk information:

Målsætning for Mini SFO

Information omkring aktiviteter/ information mv. foregår på
forældreintra. Her vil der blive sendt beskeder bl.a. nyhedsbrev,
aktivitetskalender mv.

Det er vores mål:
- at sikre børnene en glidende overgang fra børnehave
over Mini SFO til børnehaveklasse- start i august.

Madpakker:
Børnene skal hver dag medbringe formiddagsfrugt, madpakke til
frokost, eftermiddagsmad og drikkedunk med navn.

- at tilbyde et veltilrettelagt Mini-SFO forløb med
engagerede voksne og velfungerende rammer.
- at lade børnene være børn. Give plads til leg/samvær i mindre
grupper/trygge rammer, hvor de voksne omkring barnet
iagttager og støtter barnets/gruppens udvikling.

Skoletaske:
Det er en god ide at vente med at købe skoletaske til skolestarten i
august, da den først skal bruges på dette tidspunkt.
Garderober:
Alle børn i indskolingshuset skal bruge sutsko.
I garderoben har hvert barn en kasse, hvor de kan have skiftetøj
liggende.
Det er en god ide at have praktisk tøj til såvel udendørs som
indendørs aktiviteter.
Da der er mange børn i indskolingshuset, vil det være en rigtig god
ide at skrive navn i barnet tøj.
I forbindelse med skoleferie bedes I forældre rydde jeres barns
garderobe, så der kan blive gjort rent.
Indgang til Indskolingshuset:
Indgangen til indskolingshuset sker gennem kælderen, hvor alle
har deres egen garderobe.
Indgang til huset kan ske fra Kragsbjergvej 11. På ferier og fridage
og mellem kl. 15.30-16.45 er der kun åbent fra Kragsbjergvej 11.
SFO lukket:
SFO har ferielukket i uge 28-29-30.
Skiltesystem:
Hvert barn i Mini SFO har et skilt med deres navn og billede. Hver
morgen, når barnet kommer, vender de deres skilt og der hilses på
en voksen fra gruppen.
Når barnet hentes sidst på dagen, vendes skiltet igen.

- at gøre børnene fortrolige med skolens fysiske rammer,
indskolingshus, skolegård, gymnastiksal, bibliotek mm.
- at børnene forud for start I børnehaveklasse, får etableret et
godt fællesskab/får gode venner i den gruppe, de tilhører. Det
er vores mål, at alle børn inden skolestart som et minimum har
en tæt relation til et andet barn.

-

- at der arbejdes målrettet og struktureret omkring børnenes
sociale og personlige kompetencer.

- at skabe en social fællesforståelse for husets værdier/regler for
såvel børn som forældre. At både børn og forældre inden
skolestart i august bliver fortrolige med rytmer, normer og regler
i skole/SFO.

-

- at skabe et forløb, som er trygt og som introducerer til
at børnene forud for skolestart, får forståelse for og kendskab
til skole/SFO´s hverdag.

-

- at planlægge en dagligdag vekslende mellem leg og
strukturerede aktiviteter. (Øve sig i at lytte, vente på tur,
modtage fællesbesked og rette sig efter den mm.)
- at skabe og fastholde motivation for tal, bogstaver,
sang/musik, bevægelse og kreativitet. At kunne skrive sit navn,
lave små opgaver, rim og remser, sang og bevægelse, tælle
hinanden og andet man ser. Fylde hverdagen med aktiviteter
og kreativitet tilpasset børnenes alderstrin.
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