Princip

Skolefritidsordningens virksomhed

Formål

Skolefritidsordningen, SFO, er en frivillig forlængelse af børnenes skoledag, og skal
derfor tilbyde en alsidig vifte af aktiviteter der understøtter børnenes trivsel,
medinddragelse i demokratiske processer og relationernes betydning.

Mål

Aktiviteterne skal understøtte børnenes behov for social, emotionel og fysisk
udvikling, og derved stimulere leg, nysgerrighed og fællesskab.
Der udsendes en plan over aktiviteter hver 14. dag på AULA, hvor aktiviteten er
beskrevet med indhold og formål med aktiviteten.
Børnene præsenteres minimum én gang om måneden for nye aktiviteter.
Der afholdes børnemøder én gang om måneden, hvor børnene har
medbestemmelse og kommer med forslag til indkøb og nye aktiviteter.
Aktiviteterne skal i størst muligt omfang afspejle skolens kendeord.
Særlig for SFO1: Én gang om måneden kan der vises film. Én gang om måneden er
der mulighed for at spille iPad. Enheder, som Smartphones og iPads, kan derudover
bruge i aktiviteter hvor de facilitere og understøtter aktiveteten, som f.eks QR-løb,
stop-motion-film, eller stopdans, men enheder skal ikke bruges til underholdning eller
som pause værktøj. Dette med mindre det drejer sig om en elev med særlige
udfordringer, da dette vil være en hjælp for den enkelte elev.

Skolens ansvar

Skolen tilstræber at sikre hensigtsmæssige rammer for overgang mellem børnehave
og skole – herunder genkendeligt personale i SFO og skole del, prøvedage for
førskolebørn og gensidige besøg mellem skole og børnehave.
I overgangen fra SFO1 til SFO2 er der i perioden fra 1. maj til sommerferien flere
besøgsdage hver uge.
I SFO2 har eleverne mulighed for at bruge medbragte enheder som Smartphones og
iPads. Dette er ikke reguleret ej heller restrikteret af SFOens personale, og der kan
ikke indgås særaftaler, da det tager for meget af personalets tid. Dog skal alle børn
tilbydes alternative aktiviteter, for at undgå at disse enheder fylder for meget.
Ligeledes skal personalet tage fat i forældrene til et barn hvor det opleves som svært
at flytte fokus fra disse enheder. Dette med henblik på, at det er vigtigt for børnene
selv at lære at regulere tilgangen, samt at man ikke ønsker at restrikterer og lege
politibetjente, men i stedet opfordre til samt tilbyde alternative aktiviteter hvilke er
mindst lige så gode.

Forældrenes
ansvar

Forældrene tilstræber at holde sig orienteret på Tabulex og tilstræber at følge op på
aftaler vedr. afhentning, ferier m.m.
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