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TSFO Skoleåret 2019/20

TSFO på Auning Skole

Velkommen i TSFO
TIDLIG SFO modtager pr. 01.04.19 de børn, der skal starte i 0. klasse på Auning
Skole pr. august 2019.
Vi er en ”storbørnsgruppe” sammensat af de ældste børn fra børnehaverne i
området og vi har til huse i Auning SFO’s lokaler på Søndre Fælledvej 7 i Auning.
TIDLIG SFO-børnene er at betragte som SFO-børn, hvad angår ind- og
udmeldelse og m.h.t. SFOens lukkedage og ferieuger. TSFO holder derfor lukket
de tre dage før påske, den 15.-17. april, dagen efter Kr. Himmelfartsdag, den 31.
maj, Grundlovsdag den 05. juni samt ugerne 29 og 30. Alle børn, der skal starte i
skole pr. august overgår automatisk til TSFO den 1. april.
Det er et ønske i kommunen at skabe bro mellem børnehave, SFO og skole,
derfor finder der forud for TIDLIG SFO et tæt samarbejde sted imellem
pædagoger, lærere og ledelser. Dette tiltag ønsker at skabe sammenhæng
mellem børnenes overgang fra hjem og dagtilbud til skolen.
Jeres børn vil allerede fra februar måned stifte bekendtskab med SFO´ens og
skolens lokaler samt møde det kommende personale inden 1. april.
Børnehaverne vil overlevere jeres børn, skriftligt såvel som mundtligt, så vi i
TIDLIG SFO og skole har de optimale muligheder for at modtage netop jeres
barn på dets præmisser.
Med udgangspunkt i vores mål og handleplaner, vil vi samarbejde om at give
jeres børn en så tryg og blid overgang til skolelivet som muligt.
Det er vores ønske, at I som forældre, vil indgå i dette tætte samarbejde, via den
daglige kontakt ved aflevering/afhentning eller ved i forvejen aftalte samtaler.

VORES PÆDAGOGISKE MÅL UD FRA KOMPETENCEOMRÅDERNE:

•

Engagement og fællesskab - alsidig personlig udvikling, at børnene
udvikler selvværd og ansvarlighed, at børnene viser empati og bliver i
stand til at agere i et fælleskab

•

Sprog og andre udtryksformer - at sætte fokus på barnets sproglige og
begrebsmæssige udvikling

•

Krop og bevægelse - at give børnene mulighed for
bevægelsesmæssige udfordringer og understøtte glæden ved
bevægelse

•

Matematisk opmærksomhed, at børnene tilegner sig erfaringer og
nysgerrighed for tal, mængde, matematiske begreber samt figurer

•

Kreative og musiske udtryksformer – at give børnene mulighed for
oplevelser med sang, musik og kreativitet

•

Naturfaglige fænomener - at børnene tilegner sig erfaringer med natur,
naturfænomener og miljø

DAGSRYTME I TIDLIG SFO

Kl. 6.00

TIDLIG SFO og SFO åbner
Børnene trykker sig ind på Tabulex-skærm, går op i cafe’en og siger goddag til en voksen
Der tilbydes morgenmad til kl. 7.30

Kl. 7.40

Skolebørnene rydder op og går over til skolen
TSFO-børnene leger videre

Kl. 9.00

Samling, aktiviteter og temaer starter

Kl. 11.00

Samling, frokost

Kl.11.45-12.30 Alle børn er ude
Kl. 13.00
Kl. 14.00

TIDLIG SFO-børnene tilbydes at deltage i SFO’s aktiviteter - tirsdag og torsdag
TIDLIG SFO-børnene tilbydes at deltage i SFO’s aktiviteter - mandag, onsdag og fredag

Kl. 14.00

Eftermiddagsmadpakken spises i cafe’en

Kl. 17.00

TIDLIG SFO og SFO lukker (fredag lukkes kl. 16.00)

VIGTIGT AT HUSKE
Mad:
TIDLIG SFO-børnene tilbydes morgenmad til kl. 7.30
Børnene skal hver dag medbringe 1 drikkedunk + 2 madpakker - en til frokost
(skal også indeholde lidt ekstra (hapser-mad til om formiddagen) og en til om
eftermiddagen kl. 14.00.
TIDLIG SFO-børnene har deres egne køleskabe men HUSK NAVN PÅ
DRIKKEDUNK OG MADPAKKERNE!
Hjælp os venligst med at holde orden i køleskabene og husk at fjerne jeres barns
eventuelle overskydende mad dagligt, fredag eftermiddag smides al mad ud.
Idet vi, som resten af huset følger skolens overordnede sundhedspolitik, er det
kun ved særlige lejligheder, at der spises slik/kage eller drikkes saft eller
sodavand.
Tøj:
HUSK tøj, der kan tåle, at man rører sig - både ude og inde - i al slags vejr - og
ved alle former for aktiviteter.
Ude som inde kan man lege ”vilde” lege, så snore i hætter og jakker, halskæder
og halstørklæder skal undgås, grundet faren for ulykker.
Regntøj og gummistøvler og rigtigt meget skiftetøj - vi råder ikke over tørreskabe
- og har ikke ekstra tøj på lager, dette skal være i barnets garderobe.
HUSK navn i alle dine børns ejendele!

Sygdom:
Ved sygdom orienteres institutionen 1.dag - Man skriver på Tabulex hver gang
barnet ikke møder op i institutionen - gælder også hvis barnet holder fri.
Hvis barnet er rask nok til at komme i TIDLIG SFO, forventer vi, at det er i stand
til at deltage i alle aktiviteter - ude som inde.
Hvis barnet bliver syg i institutionen kontaktes en af forældrene (vigtigt at tlf.nr.
altid er opdateret på Forældreintra og Tabulex), og barnet forventes afhentet
hurtigst muligt.
Hvis barnet kommer til skade i institutionen, kontaktes en af forældrene.
Hvis barnet får brug for akut lægehjælp, bringes barnet til læge eller skadestue
af personalet og forældrene forventes at møde os der.
Ved ankomst eller afhentning:
Det er vigtigt, at forældrene eller en eventuel barnepige gør opmærksom på, at
barnet er kommet eller afhentes, det vil sige, at man dagligt siger goddag og
farvel til en voksen.
Husk, at barnet rydder op efter sig selv og sin leg, inden I går.
Som forældre, bedes I hjælpe jeres barn med at holde orden i garderoben.
Beskeder/opslag:
TIDLIG SFO-personalet skriver på tavlerne uden for TIDLIG SFO’s lokaler, hvad
der er planlagt for børnene.
I vil yderligere få skriftlig information med hjem ved specielle lejligheder, hvis
barnet skal møde til en bestemt tid eller kommer senere hjem end vanligt.
Alle lister med børnenes navne vil være ordnet i alfabetisk rækkefølge efter
fornavne.
Vi glæder os til at byde jer velkomne og håber på et godt samarbejde omkring
jeres børn!

Hilsen Auning Skole og SFO

