Velkommen til Båring Skoles SFO

SFO'en er en integreret enhed i skoledelen. SFO’en har egne basislokaler, som
er funktionsopdelte. Der ud over har SFO’en råderet over skolens forskellige
lokaler og ”multisalen” om eftermiddagen. Skolen og fritidsordningens udeområder består af skolegård, naturlegeplads med bl.a. ”bålsted” og grønt område
med boldbaner og skov.

Fakta.
Båring Skoles SFO
Byvejen 29
5466 Asperup

Telefon:
SFO 1
SFO 2

:8888 5497
:8888 5998

Kontor:
Signe Kure SFO-leder :8888 5499/2944 5480
E.-mail
signeelisabeth.kure@middelfart.dk
Hjemmeside :baaringskole@middelfart.dk

Beliggenhed:
Båring Skole er beliggende i Asperup by, ca. 12 km. nord/øst for Middelfart. Asperup er en
ældre landsby med en større andel af nyudstykninger. Byen ligger tæt på skov og strand,
hvortil det er muligt, at gå fra skolen. Hvis man kommer med offentlig transport er der mulighed for, at benytte ”Fynsbus”.

Medarbejdere:
5 pædagoger samt 1 pædagogstuderende.

Normering:
Gennemsnitligt 75 børn

Åbningstider:
Mandag til torsdag
Fredag

:06.15 – 16.25
:06.15 – 15.35

Faciliteter:
SFO’en har til huse på skolen med egne basislokaler. Skolen/SFO’en råder over multi-hal ,
boldbane (græs og asfalt), naturlegeplads med ”bålsted” m.m.

Ferieperioder/lukkedage:
Institutionen holder lukket:
 fredagen efter Kristi himmelfartsdag
 5.juni
 ugerne 29 og 30
 24. december
 hverdagene mellem jul og nytår
 31. december
På alle andre hverdage holdes der åbent efter normale åbningstider. Såfremt SFO-tilbuddet
benyttes på skolefridage, skal forældre være opmærksomme på, at der ofte åbnes fælles med
børnehaven (nabo til skolen). Det betyder at aflevering mellem 06.15 og 08.00 skal ske i børnehaven. Der vil naturligvis være personale tilstede fra SFO’en. På lukkedage (gælder ikke
helligdage), tilbydes der pasning i ”Oasen” Nørre Åby Skoles SFO.
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Grundlaget for Bårings Skoles SFO bygger på.









at det enkelte barn tilbydes frie, trygge og rummelige rammer
at det enkelte barn føler sig værdsat
at det enkelte barns trivsel vægtes højt
at barnet gennem leg og i samværet med andre børn udvikler sine kompetencer
at barnet tilbydes forskelligartede aktiviteter, der er udviklende for barnets motorik,
fantasi og kreativitet
at barnet er medbestemmende og medansvarlig, - og herigennem får mulighed for at
udvikle sin selvstændighed
at barnet får forståelse og respekt for forskellighed
at barnets generelle udvikling sikres ved et udvidet samarbejde mellem SFO og skole

Pædagogisk praksis.
SFO er børnenes samlingssted efter skole. Her har børnene mulighed for at lege, hygge sig
med deres kammerater, - eller deltage i SFO’ens aktiviteter og tilbud.
Børnene skal være trygge og trives i dagligdagen, - dette sikres ved, at vi ansatte er bevidste
om at være tydelige, omsorgsfulde og nærværende. Det er vigtigt at børnene bliver selvforvaltende, - at de tager initiativ og er med til, at skabe indhold i deres egen hverdag, og at de lærer at vælge til og fra. Vores opgave er at bakke op om børnenes idéer, sørge for at mulighederne og udfordringerne er til stede i hverdagen, og derved støtte børnene i deres udvikling.
Børnene skal lære at håndtere, - og være bevidste om det ansvar de har i dagligdagen. Ansvar
hænger sammen med alder, og det er naturligvis forskelligt fra barn til barn, hvornår og hvor
meget ansvar, man kan forvente af den enkelte.
Derfor skal børnene lære:




at tage ansvar for egne handlinger
at tage ansvar for hinanden
at overholde gældende regler, - og passe på ting de har ansvar for

Hverdagen i SFO’en.
Vores aktiviteter kan inddeles i 3 hovedområder:




Idræt, leg og bevægelse
Udelivsaktiviteter
Værkstedsaktiviteter
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Vores primære fokus er rettet mod idræt, leg og bevægelse fordi:





idræt er personligt udviklende
det er sjovt at lege
det er sundt for krop og sjæl
børnene efter en lang skoledag har brug for bevægelse

Derfor har vi mange tilbud om fysisk aktivitet såsom ”fælleslege”, boldspil, dans m.m. Vi er
beviste om, at aktiviteterne ikke kun er for de børn der i forvejen er meget aktive, men at de
også skal appellerer til de børn der sjældent deltager i de fysiske aktiviteter. Det er vores intension at børnene gennem deltagelse i aktiviteter der tiltaler dem, får lyst til at deltage i aktiviteter de måske havde valgt fra.






tendenser i tiden
børnenes nysgerrighed og spontane ønsker
årstiderne
et naturligt behov for fysisk udfoldelse og udfordringer
børnenes behov for fordybelse

Vi er beviste om at fysiske aktiviteter ikke kan stå alene. Vi tilbyder derfor også dagligt mulighed for kreative aktiviteter, indelege, brug af computere osv.
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Middelalderuge:
Vi afholder hvert år en middelalderuge for hele institutionen. På naturområdet bag SFO’en
bygger vi rammerne op for en middelalderstemning. I byen er der værksteder, en kro, en arena som bruges til kamp, ”kloge koner” m.m. Alle børn får mulighed for at være udklædte, og
mulighed for at spille en rolle i ”legen”. Vi oplever at emnet rammer bredt blandt vores børnegruppe, således at både små og store, piger og drenge deltager.

”Kunst og Kreativitet” fylder meget i vores største værkstedslokale værksted, hvor børn og
voksne får mulighed for, at fordybe sig i kreative processer. Emnerne er skiftende, men dækker typisk over malerprojekter, ler og formgivning, fantasifortælling gennem billeder og udtryk
m.m. Overskriften for aktiviteterne udspringer af tanker og idéer i børne og voksen gruppen.
Andre eksempler på tilbagevendende Sfo begivenheder er Fælles SFO dag med de øvrige lokale SFO’er, SFO Dans,

Forældresamarbejde.
I børneuniverset vægtes forældresamarbejdet højt. Fundamentet til et givtigt samarbejde bygger på et respektfuldt tillidsforhold, der skabes gennem en åben og ærlig dialog. Gensidig udveksling om barnets trivsel vil betyde, at vores fælles viden omkring det enkelte barn bliver
større. Herved vil vi have de bedste forudsætninger for, at støtte op om barnets trivsel.
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Kommunikation mellem institution og hjemmet.
Det er vores mål, at så meget af den skriftlige information mellem institution og hjemmet sker
via ”Tabulex SFO”. Følg også med i diverse opslag på vores fysiske opslagstavler.

Samarbejde mellem skole, SFO og hjemmet.
Pædagoger og lærer har et dagligt tæt samarbejde. Det betyder, at vi har mulighed for, at
drøfte og koordinerer indsatser omkring det enkelte barn og gruppen. Samarbejdet giver desuden fagpersonalet fra SFO’en mulighed for, at arbejde videre med problemstillinger for barnet/børnegruppen i eftermiddagstimerne.

Eftermiddagsmad:
Eftermiddagsmåltidet i form af egen medbragt mad indtager vi sammen omkring kl. 14.00 .

”Mini-SFO”:
De kommende børnehaveklassebørn har mulighed for at starte i SFO’en fra d. 1. marts, det år
de skal starte i skole. Ved at børnene får en så lang indkøringsperiode gør, at de får mulighed
for, at lærer de andre børn, voksne og de fysiske rammer at kende inden skolestart. Tiden i
”førskolegruppen” bruges ligeledes til, at fører barnet ind i skoleverdenen, som for dem er
ukendt land. En gruppe af SFO’ens medarbejdere vil være fast tilknyttet denne gruppe, i perioden 1. marts til 1. juli.

.

”Goddag og Farvel” og tjek ind og ud :
Alle børn i SFO forventes hver dag at tjekke sig ind og ud på vores skærm til fremmøde registrering.
I SFO’en har vi opsynspligt med børnene hvilket betyder, at vi har ansvar for, at kontrollerer
deres fremmøde på institutionen. Det er vigtigt, at alle børn får sagt ”goddag” til en voksen
når de kommer, - og ”farvel” inden de forlader institutionen. Hvis forældre eller andre afhenter
eks. I hallen, legepladsen eller andre udearealer er det særligt vigtigt, at få sagt ordentligt
farvel til en voksen. Vi hjælper gerne de børn der selv tager bussen hjem fra SFO’en,- eller
børn der selv skal gå/cykle hjem. Men vi ser det ikke som vores opgave, at klargøre og sende
børn ud på f.eks. parkeringspladsen til forældre, medmindre det er efter særlig aftale.
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Praktiske oplysninger:
Vi opfordrer alle forældre til, at deres børn har skiftetøj og indesko/skiftesko liggende på deres
garderobe. Husk at skrive navn i alt tøj således, at vi har mulighed for, at give glemt tøj
tilbage. Hjælp meget gerne Jeres børn med at holde orden på deres garderobe, da vi ellers
ikke får gulvene rengjort.

Meddelelse ved ferie og sygdom:
Husk venligst, at give SFO’en besked hvis jeres barn holder ferie/fri eller ved sygdom. Ved
smitsomme sygdomme bedes dette meddeles SFO’en således, at andre forældre kan varsles.
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