Velkommen i
SFO Nymarken
November 2014

I forbindelse med, at et barn starter i SFO, kan der under tiden opstå spørgsmål og usikkerheder hos både børn og forældre. Disse spørgsmål vil vi prøve at imødekomme gennem denne velkomstfolder.
Skulle der alligevel være ting, som I er usikre på, som I undrer jer over eller som I slet
og ret ikke forstår, er I altid meget velkomne til at spørge personalet.
Vi glæder os meget til at lære jeres barn og jer forældre at kende, og ser frem til mange
års forhåbentligt frugtbart samarbejde omkring jeres barn.
Venlig hilsen
Personalet i SFO Nymarken
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Praktiske oplysninger
I SFO Nymarken er vi 10 fastansatte, og der ud over har vi tilknyttet forskelligt personale i løse ansættelser. Det kan være praktikanter fra Slagelse Seminariet, personer i jobtræning, personer i arbejdsprøvning, tilkaldevikarer osv.
Fordelingen af det faste personale på de enkelte stuer fremgår af denne oversigt.

Personalet i SFO - fordeling
Indskolingshuset
0.A
0.B
1.A
1.B
2.A
2.B

-

Betina
Susanne
Susan/studerende
Morten
Helle
Helle

Vildkatten
3.A
3.B
4.A
4.B

-

Jette
Jette
Maj-Britt
Anne

Inklusionsmedarbejder
Henriette
Konstitueret SFO-leder
Jette Davidsen Tlf: 23 22 50 55
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I tidsrummet kl. 6.30 - 8.00 og kl. 12.00 – 17.00
SFO´s vagttlf. 29 48 32 89
I tidsrummet kl. 9.00 – 12.00
SFO´s kontor tlf. 20 18 46 00

Institutionens åbningstid:
Hverdage (skoledage):
Ferieperioder:

6.30 – 8.00 og 13.30 – 17.00
6.30 – 17.00

Som forældre kan man vælge mellem 2 moduler i SFO:
Modul 1: Eftermiddag (fra barnets sidste lektion – 17.00)
Modul 2: Hele dagen (morgen og eftermiddag)
Prisen for SFO-modulerne finder du på Slagelse kommunes hjemmeside www.slagelse.dk
Der gives søskenderabat efter gældende regler.
I skoleferier gælder der følgende: Når barnet er tilmeldt heldagsmodul, kan det komme i hele åbningstiden, når barnet er tilmeldt eftermiddagsmodul kan det komme fra kl. 8.00.
Slagelse kommune har vedtaget, at der fra år til år er et antal dage, hvor daginstitutioner og SFO’er
holder lukket. Du finder dem på Slagelse kommunes hjemmeside www.slagelse.dk
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Hverdagen i SFO
I morgen-SFO på Vildkatten er der mulighed for, at børnene kan få morgenmad i tidsrummet mellem
6.30 og 7.30. Der kan vælges mellem havregryn og cornflakes med mælk, havregrød og rugbrød
(jævnfør institutionens kostpolitik – som pt. er under revidering). Kl. 7.50 rydder vi op og sender
børnene op i klasserne.

I SFO Nymarken har vi for nyligt indført en ny struktur i
hverdagen. Vi arbejder i en ”åben-plan-struktur” med temaværksteder, hvor børnene deltager på tværs af alder
og klasse.
Med den nye struktur sikrer vi, at vi bruger mest muligt af
vores tid på at tilrettelægge og afvikle spændende, pædagogiske aktiviteter og at aktiviteterne i størst mulig omfang afspejler børnenes interesser.
I vores tænkning er pædagogiske aktiviteter og forløb hele
grundlaget for et attraktivt fritidstilbud, som skal sikre, at
alle børn på Nymarkskolen vælger at bruge SFO’en om
eftermiddagen, når skolen er slut.

Vigtigste elementer i åben-plan-strukturen


Børnene vælger selv fra dag til dag, hvilke aktiviteter de vil deltage i. Aktiviteterne vil variere over tid, og afspejle årstider og traditioner



Hvert værksted vil være bemandet med skiftende voksne, og der vil være et antal ”flyvere”
hver dag, der bevæger sig rundt på området, løser konflikter, sender børn til bussen osv.



Vi har et elektronisk afkrydsningssystem Tabulex, som betjenes ved to touch skærme opsat
i institutionen.



Børnene krydser sig selv ind og ud, men skal altid sige ’goddag’ og ’farvel’ til en voksen



Det meste kommunikation og aftalekoordinering med forældrene foregår over Tabulex Børn
samt over Intra



Forældre har mulighed for at træffe faste aftaler om, at vi sender børn hjem på to tidspunkter; kl. ’hel’ og ’halv’ samt til bustider



Hver dag er der frugt til rådighed for alle børn. SFO indkøber frugt svarende til ½ stykke pr.
barn
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Skoleferier
I ferieperioder, hvor mange af børnene holder ferie, er strukturen anderledes i SFO. Her samles vi
som regel i Vildkatten og afhængigt af de fremmødte børn, opdeler vi i relevante grupper og tilrettelægger dagens aktiviteter.
Vær opmærksom på, at der er tilmelding i Tabulex eller på intra til SFO i skolens ferieperioder.

Overordnede retningslinjer for det pædagogiske arbejde
Vi er i fuld gang med at implementere Nymarkskolens kommunikationsstrategi og det tilhørende
brandløfte ”Indsigt gi´r udsigt”. Vi vil stadig have fokus på omgangstone, gensidig respekt, hensynsfuldhed, acceptabel adfærd osv. Disse tanker vil også være tydelige i vores daglige arbejde med
børnene og i vores måde at samarbejde med hinanden på. Alle, både børn, ansatte og forældre bør
være rummelige og hjælpsomme og huske på de aftaler, som vi løbende indgår med hinanden. Hermed kommer hverdagen til at forløbe nemmere og mindre stresset for os alle.
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Årets gang/Faste traditioner






Jul/ vinter:
Fastelavn:
Påske/ forår:
Ferie/ sommer

For alle de nævnte perioders vedkommende planlægges kreative eller praktiske aktiviteter, der knytter sig til årstiden, og de traditioner der hører til.
Aktiviteterne er naturligvis i udgangspunktet frivillige for børnene at deltage i, men nogle gange kan
det være relevant/nødvendigt at tilrettelægge ’skal-aktiviteter’ for enkelte børn/grupper af børn.
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Lektiecafé

I dette skoleår skal børnene tilbydes lektiehjælp. SFO Nymarken varetager lektiehjælpen for 0.—3.
klasse - 3 gange ugentligt.
Forældre skal på forældreintra afmelde deres barn, hvis de ikke skal til lektiehjælp.
Hvis forældrene fravælger lektiecafe, bliver tilsynet af barnet varetaget af SFO.
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Samarbejde med skolen
SFO-pædagogerne har lektioner i skoletiden. Alle er tilknyttet teams (lærere og pædagoger), hvor
der samarbejdes omkring planlægningen af aktiviteter/børnenes læring.
Pædagogerne bidrager til udarbejdelsen af børnenes individuelle elevplaner, som bl.a. danner grundlag for samtalerne med forældrene. SFO pædagogen deltager også i klassens skole-hjemsamarbejde.
De deltager ligeledes i skolefesten, særlige arrangementer (Fastelavn, Nymarkiaden, Skolernes Motionsdag).

Sygdom og ulykker
Kommer jeres barn til skade mens det er i SFO, vil vi som regel kontakte jer og informere jer om det
skete og skadens omfang. Så kan vi sammen vurdere, hvad der videre skal gøres. Ved omfattende
skader kører vi naturligvis direkte på skadestuen med barnet, hvor vi så forventer, at I møder op så
hurtigt som muligt.
Regler ved sygdom: Tjek Sundhedsstyrelsens hjemmeside på www.sst.dk ”Smitsomme sygdomme
hos børn” .
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Forældresamarbejdet

Pædagogerne deltager i et årligt forældremøde sammen med lærerne. SFO holder et par gange årligt
forældrekaffe/åbent hus.
Hvis I udover skole-hjem-samtalerne har behov for at få en snak om jeres barn med personalet, er I
altid velkomne til at aftale et møde.
Vi glæder os til et godt samarbejde med jer.

Med venlig hilsen
Personalet i SFO Nymarken 
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SFO Nymarken er:
Tryghed
Udvikling
Nærhed
Udfordringer
Oplevelser
Kammerater
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12
Nymarkskolen Østre Allé 67 4200 Slagelse Tlf. 20 18 44 00 eller 20 18 45 00
E-mail: Nymarkskolen@slagelse.dk - Hjemmeside: www.Nymarkskolen.dk

