KIRSTINE SELIGMANNS SFO

______________________________________________
Kirstine Seligmanns SFO, Worsaaesgade 6, 7100 Vejle. Tlf. 7572 6287
www.kirstineseligmannsskole.dk/SFO
Kirstine.Seligmanns.Skole@kss-vejle.dk

SFO´ens historie:
1980: 1. august SFO 5-10 børn på KSS
2000: 56 børn i SFO'en.
2005: 120 børn i SFO
2011: Førskolegruppe fra 1.4.-31.7.
2011: 144 børn i SFO.
2012: Okt indskoling og SFO flytter til WO6
2015: 1.8. Kirstine Seligmanns Børnehave WO2
2016: SFO'en flytter i baghuset WO6
2018: 1.11. SFO kontor i baghus/ 160 SFO-børn.
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1. Velkommen
Velkommen i Kirstine Seligmanns SFO.
Kirstine Seligmanns SFO er en kontrolleret
pasningsordning, derfor siger vi goddag og farvel.
HUSK: Dit barn skal tjekke ind på Tabulexskærmen, når han/hun kommer i SFO og tjekke ud
og give hånd, når han/hun går hjem. Hvis dit barn
har fri efter skole, skrives det på Tabulex under
aftaler (forud), alternativt tjekker dit barn ud på
skærmen, når han/hun/I går hjem.
SFO'ens kerneopgave er at:
 skabe tryghed og genkendelighed
 støtte og udfordre børnenes kompetencer
 have indblik i børnenes relationer og deres
sociale trivsel i det hele taget.
Såfremt jeres barn ikke trives er det vores
(pædagogens) opgave, i samarbejde med skolen,
at iagttage og formidle viden til forældre og evt.
inddrage andre instanser.

3. kl. rum.
I 3. klasse har børnene deres eget rum i SFO'ens
eftermiddagstid. Her er bordfodbold, hyggerum,
lektiebord, spil, Wii, kreative projekter og mulighed
for at deltage i at tilberede/ servere
eftermiddagssnacken. 3.kl.-rummet åbner når 3. kl.
får fri og lukker mellem kl. 15.00 og 15.30 alt efter
antal fremmødte børn.
Husk at holde os orienterede med nye
telefonnumre, barnets ret til selv at give besked via
SFO-Tabulex systemet (www.sfoweb.dk).
Hjertelig velkommen i SFO'en.
På personalets vegne.
Anne-Dorthe Rasztar
Afdelingsleder

Venskaber mellem børn har overordentlig stor
betydning…
 hjælp derfor jeres barn at invitere andre
børn med hjem / tage med en anden hjem
 lyt til hvem jeres barn gerne vil invitere/
være sammen med.
 hjælp jeres barn med at se til begge sider i trafikken såvel som i klassen, så valgmulighederne er større i tilfælde af en
bedste ven ikke er tilstede.
 Bak op omkring vores ugentlige tur-ud-afhuset fra 1.klasse, hvor den sociale trivsel
er i højsæde. Det er nemt -samme dag,
hver uge .
Skoleåret 2021-2022
SFO'en er normeret til 160 børn fra 0. til og med 3.
klasse.
Hjælp dit barn til at få ryddet op inden I går hjem,
således de næste bliver glade og vi styrker alle
børns ansvarlighed.
Værdigrundlag, yderligere information og løbende
dokumentation findes på Forældreintra/Tabulex.
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2. Åbningstider
SFO’en er åben alle skoledage fra kl. 6.30 – 8.00 og fra endt skoledag til kl. 17.00.
I skoleferier er åbningstiderne afhængige af tilmeldte børns fremmøde.
3. Daglig rytme
Kl. 6.30 – 7.45
Kl. 7.00
Kl. 7.45 - 8.00
Kl. 8.00 – 11.55
Kl. 12.05
Kl. 13.00 – 15.00
Kl. 15.00 – 15.30
Kl. ca. 15.00/15.30
Kl. 17.00

Morgen-SFO (kl. 6.30-7.00 foregår pasning i Børnehaven).
-Åbnes SFO´ens lokaler.
Frikvarter i gården (ikke nødvendigt at tjekke ind på Tabulex).
Skoletid + evt. længere afhængigt af skoleskema
Eftermiddags-SFO´en åbner / 3. kl.-rum åbner når 3. kl. har fri
Eftermiddagssnack
Frisk luft eller gymnastiksalen er åben
3. kl. rummet lukker og 3. kl. går sammen med de øvrige SFO-børn
SFO’en lukker.

4. Ind-/udmelding af SFO
I Kirstine Seligmanns Skole er SFO´en et naturligt valg for at få leget med kammerater på kryds og tværs, inden
man kører hjem til mange dele af Vejle og omegn. Til-/framelding sker skriftligt til skolens kontor. Der betales
via. girokort el. PBS. 11 rater pr. år, juli måned er betalingsfri. Det er muligt at tilkøbe den første uge i juli måned.
Udmelding skal ske til skolens kontor med 3 måneders varsel til ophør ved en måneds udgang. Eks. ønskes
udmelding pr. 1. maj, skal kontoret vide besked senest d. 31.januar. Prisen er inklusiv eftermiddagssnack og
der ydes søskendemoderation. Priserne opdateres på skolens hjemmeside.

5. Temaer, turdage og aktiviteter
Show, Store Byttedag, OL, Halloween, jul m.v. Vi har overordnede temaer og arrangementer for SFO'ens børn.
Ture ud af huset er for 1.-3. kl. og bliver tilrettelagt i temaer og efter udviklingen af børnenes personlige og
sociale kompetencer. Vi inddrager naturen og kulturen omkring os, således børnene lærer nærmiljøet at kende
og får gode fællesoplevelser med deres jævnaldrende. OBS: Hele årgangen kommer med på tur, herved opnår
vi fællesskab på årgangen, og samtidig frigiver vi plads i SFO'en til de øvrige børn. Husk at meddele evt. fravær
til tur via Tabulex. Undgå legeaftaler på turdage.
Alle fremmødte børn kommer med på de planlagte ture. Turplanerne for 1.-3. kl. og "X i kalenderen” for 0.kl.
udsendes i august og i januar med et ½ årligt overblik. Læs turplanen på Tabulex, giv praktisk tøj med og
forbered gerne jeres barn på, hvilke ture der kommer. Ret til ændringer forbeholdes. Vejret, kulturelle tilbud og
fravær blandt personalet, kan være medvirkende til ændringer.

6. Morgen-SFO
I morgenpasningen skal børnene tjekke ind i SFO´en, sige god morgen til den voksne og opholde sig i SFO’ens
lokaler. Hvis jeres barn møder ind mellem kl. 6.30 og 7.00 foregår pasningen i Børnehaven, Worsaaesgade 2.
Jeres barn er velkommen til at medbringe et morgenmåltid.
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Til dagligt har vi mange muligheder for at hygge, være aktive, kreative, lege vildt, lege stille, læse lektier o.s.v.
Gymnastiksalen er åben for stikbold, basketball, badminton, høvdingebold, leger tag-fat og meget andet. I løbet
af ugen er der tilbud om yoga og om at komme i træværkstedet. I kreativ er der en tematisk planlagt aktivitet og
altid plads til det børneinitierede som kan klares med papir, farver, saks og lim. Derudover har vi et læsehjørne,
spille-og tegneborde, byggerum, lege-(rolle/performance) rum med masser af klæd-ud-tøj, købmandsting samt
et vægspejl og på gangen er bordfodbold tilgængeligt.
På legepladsen har vi mooncars med benzinstander og trafikskilte, stylter, løbehjul og cykler. Ude er der
naturligvis altid plads til at lege i legehusene, klatre i klatrestativerne og spille bold på boldbanen. Alt dette for at
give plads til børnenes valgfrihed, fantasi, afslapning og til deres forskelligartede lege og stemninger.
7. Tabulex (www.SFOweb.dk)
Vi beder jer udfylde/opdatere "stamkortet" i Tabulex (husk også at oplyse om evt. intolerance/ allergier) ved
indmelding og meddele ændringer undervejs. I stamkortet oprettes personer, der må kontaktes ved
ekstraordinær sygdom. Spørg gerne personalet! Tabulex forældrevejledning findes via flg. link:
https://www.ist.com/sites/default/files/foraeldre_-_introduktion_til_tabulex_boern_sfo_15.09.17.pdf

8. Check-ind og ud
Når jeres barn møder i SFO’en, SKAL han/hun tjekke ind på skærmen og give evt. beskeder. Vi tilbyder at sende
hjem/til bus hvert kvarter (00, 15, 30, 45). Har I behov for andre gå-hjem-tider, skal barnet have en *stjerne (se
punkt 10) og siger blot farvel, når han/hun skal gå og holder i øvrigt selv øje med klokken. Ved arrangementer
sender vi kun før og efter arrangementet. Det er en selvfølge, at I kommer ind i SFO´en og henter jeres barn, vi
sender ikke børn til porten. Læg lege-/aftaler, ferie/fridage, sygdom ind i Tabulex, det gør det meget nemmere
for os at hjælpe dit barn på vej.
HUSK jeres barn skal tjekke ud på Tabulex.
9. Til bus/fritidsaktivitet
Når jeres barn føler sig tryg ved at tage bussen alene, efter I har kørt de første ture sammen, kan vi sende
ham/hende til bussen. Det er vigtigt, at I får talt om bl.a. hvilken vej man går til og fra bussen, hvad man gør,
hvis man ikke når bussen, har glemt sit buskort, møder nogen/noget man er utryg ved, kommer hjem til et tomt
hus, har glemt sin nøgle/mobil osv. Hvilke muligheder har jeres barn for at søge hjælp, hvem kan man gå til/ringe
til. Barnet er velkommen tilbage i SFO'en, dersom bussen skulle være udeblevet, man er kommet for sent, glemt
rejsekort m.v. På den måde kan vi hjælpe ham/ hende videre. Samme procedure gælder for, at sende jeres barn
til fritidsaktivitet.
10. Stjerne*
Når I har tillid til, at jeres barn selv kan tage hjem og give beskeder, får barnet en * (stjerne) efter sit navn i
Tabulex. En * betyder, at vi kan stole på det, barnet meddeler os vedrørende ham/hende. Skal jeres barn have
andre børn/søskende med hjem, skal dette barn ligeledes have en* stjerne eller meddelelse fra forældre.
11. Eftermiddagssnack
SFO’en tilbyder eftermiddagssnack mellem kl. 13.00 – 15.00. Snacken er årstidens frugt og grønt, brød m.m.
Der er vand på bordet. Opfordr dit barn til at få en eftermiddags-snack i SFO´en og kig på snack-planen på
Tabulex. Eftermiddagssnacken er for alle SFO-børn. Vi arbejder på en sund og ordentlig madkultur hos børnene,
hvorfor man bl.a. spiser ved det dækkede bord og ikke på vejen hjem. Herved undgår vi, at maden cirkulerer i
huset. Børnene tager selv deres service af bordet og stiller i opvaskemaskinen. Børnene kan også spise resten
af deres madpakke. Børn med intolerance / allergi eller behov for morgenmad i institutionen, kan sætte deres
mad i skab/køleskab med tydeligt navn og efter anvisning fra en medarbejder.
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12. Foto
*I samtykkeerklæringen som I har underskrevet ved indmeldelse til skolen, dækker ligeledes for anvendelse af
billeder i SFO. Vi forholder os etisk til billederne.

13. Information og dokumentation
I SFO'en og på Tabulex finder I: Ugeplan, Turplaner for den enkelte årgang, aktuelle nyheder og information. Vi
opfordrer jer til at orientere jer jævnligt i SFO’en og på Tabulex.
14. Mobiltelefon
Børn må medbringe mobiltelefon/ure med opkaldsfunktion/kommunikation via I-pad i SFO'en,
-under forudsætning af at den er på lydløs og:
 Han/hun spørger en SFO-medarbejder, når man har behov for at kommunikere med forældre/andre. Vi
vil gerne hjælpe jeres børn i svære situationer og undgå unødige opkald til jer forældre i forbindelse
med evt. konflikter som bør løses i SFO’en i samarbejde med en SFO-medarbejder.
 Kommunikationen er nødvendig. (Hjælp jeres barn med at definere dette )
Misbruges mobilen/I-pad´en/uret til spil, billede, lyd-eller videooptagelser uden aftale med en SFO-voksen, kan
denne inddrages til endt SFO-dag og forældre vil blive underrettet.
OBS! Alle forud-planlagte aftaler mellem bl.a. forældre og barn skaber tryghed for jeres barn samt mere tid til
børnene for personalet i SFO´en. Overhold venligst (fastnet-)telefontiden. Aftaler skrives på Tabulex. Giv dit
barn frihed til at lege og være, uden at gøre det afhængigt af sin mobil/jer i SFO-tiden.
15. Lektielæsning
Børnene har mulighed for at læse lektier hver dag. Vi opfordrer gerne til lektielæsning, børnene kan søge hjælp
af en voksen, men lektielæsningen, som sådan, er ikke bemandet. IPad-lektier foregår hjemme, medmindre der
foreligger en særlig aftale med personalet.
16. Børnemøde
Vi holder børnemøde efter behov med de enkelte klasser eller med hele børnegruppen. På børnemøder
orienterer vi om nyt i SFO’en, evaluerer tiltag, tager afsked med børn og voksne m.v.
17. Legetøjsdag og spilledag
Legetøjsdag: Den første åbne fredag i måneden
Børn må denne dag have ét stykke ikke elektronisk legetøj med når…
 Legetøjet er pakket væk i undervisningstiden.
 Legetøjet medbringes på eget ansvar og med navn.
 Forældreansvaret er begrænsning af legetøj… tilpasset det enkelte barns ansvarlighed.
Spilledag: Den sidste åbne fredag i måneden
Spilledagen betyder
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Elektroniske spillemaskiner er velkomne med navn og under forudsætning af, at IT-reglerne overholdes
samt det er på eget ansvar
18. IT-regler
Vi har valgt, i Kirstine Seligmanns SFO, at børn generelt er digitalt ”frie” på alle andre dage end den månedlige
Spilledag. På spilledagen er der plads til at dele erfaringer med spil, spille sammen og mod hinanden. Vi
ønsker at skabe rum for læring og samarbejde, som skal gå hånd i hånd med etik og moral, social- og
digitaldannelse. Børnene skal lære at begå sig i forskellige arenaer også i den digitale verden. Vi har valgt, at
Spilledagen fortsat er en dag, hvor børnene spiller med og mod hinanden. Vores kodeord er social interaktion
og digital nysgerrighed inden for de givne rammer og regler samt aldersbegrænsninger. I den forbindelse
har vi opsat regler for børnenes deltagelse i Spilledagen, skrevet til børn, formidlet mundtligt i klasserne og
udsendt på Forældreintra.
19. Garderobe
Alle elever i 0.-3. klasse har en garderobe til ekstra skiftetøj, sko og overtøj. Det er forældrenes (jeres) ansvar,
at holde orden i egne børns garderobe/r samt at supplere med ekstra tøj samt praktisk overtøj efter vejret. Op
til skoleferier bedes forældre/børn tømme garderoben for alt undtaget det, som kan ligge i kassen. 0. klasses
garderobe er placeret på gangen udfor 0. klasserne af hensyn til tilgængelighed i skoletiden. Færdsel på
skolegangen er kun tilladt efter skoletid efter aftale med en voksen eller ifølge med forældre.
Særlig oprydning på garderoden i form af, at kun kassen, så vidt muligt, står tilbage i garderoben på fredage,
hvor rengøringen skal kunne gøre rent.
20. Forældrekonsultationer
(Vi) SFO´ens pædagoger samt afdelingsleder afholder forældrekonsultationer sammen med skolen i
Herslebsgade 3 (HE) den første onsdag i måneden kl. 17.30-19.00 (sept., okt., nov., dec., feb., marts, april og
maj). Vi anbefaler, at I kommer den måned, hvor barnets årgangspædagog deltager som anført på turplanen.
Til forældrekonsultationerne kan I, som forældre, møde op og vente efter tur til en kort samtale, om jeres barns
personlige og sociale kompetencer. Skulle I/vi have behov for en længerevarende samtale, kan en sådan
etableres. 0.kl. har to årlige forældresamtaler, som erstatter konsultationen.
21. Lukkedage i SFO:
SFO´en er lukket alle helligdage samt
 Mellem jul og nytår som i skolen, med undtagelse af 3. januar 2022, hvor SFO er åben
 De tre dage op til påske
 Dagen efter Kr. Himmelfartsdag
 Uge 28, 29, 30.
Juli måned er betalingsfri. *Mulighed for pasning i de første sommerferieuger mod særskilt feriebetaling- se
aktuelle priser på skolens hjemmeside.
SFO er åben fra d. 1.8. og til skolestart samt i uge 42, uge 7 og den første sommerferieuge*. I forbindelse med
ferieåbningen melder I jeres barn aktivt til eller fra SFO-pasning via Tabulex. Af hensyn til den bedst mulige
udnyttelse af personaletimer og udbud af aktiviteter, er det vigtigt, at vi får reel tidshorisont for pasningen inden
for tilmeldingsfristen. Alle børn skal enten til- eller frameldes. I ferieugerne beder vi om, at børnene er i SFO
mellem kl. 8.30 – ca.13.00. Skriv/meld venligst (også) afbud også i ferien i så god tid som muligt.

SFO´ens direkte telefonnummer:

75 72 62 87 telefontid mellem 7.00-7.45 og 11.45-12.30.
Benyt Tabulex til beskeder -mere tid til børnene -også dit.
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