Praktiske oplysninger:


Opstart den 1. marts 2017



Vi holder til i SFO, afd.3



Børnene deles i 2 grupper



Grupperne skiftes til at være ”ude”



Eftermiddagen fælles med
”almindelig” sfo i alle 3 afd..



Vigtigt: gruppe 1 er i afd.1 og gruppe
2 i afd.2 om eftermiddagen



Morgenåbner fra kl. 6.30 - kl. 8.00 i
SFO 3. Vi tilbyder morgenmad indtil
kl. 7.30. Havregryn, cornflakes, mysli,
og rugbrød med smør ost og syltetøj.



Børnene får deres egen garderobe.
Husk taske med skiftetøj og overtrækstøj.





Børnene skal have 2 madpakker med,
en til kl.11.00 og eftermiddagsmad til
kl. 13.30. og et stykke frugt til morgensamling kl. 9.30
der er ikke køleskab til opbevaring af
madpakker, medbring evt. køletaske.

Personale:
Gruppe 1
Dorthe: 37 timer, pædagog
Maiken: 37 timer, pædagog
Gruppe 2
Marianne: 37 timer, pædagog
Kirsten: 37 timer, pædagog

__________________________________________

FORÅRS - SFO
SEDEN SKOLE
2017

___________________

Theo: 26 timer, pædagogmedhjælper på
udegruppen.
Sara: 15 timer, pædagogmedhjælper
morgenåbner.
Angelika dansklærer: Sprog og læseleg.
Seden Skole, Bullerupvej 30, 5240 Odense NØ

Telefon: Skolen: 63 75 26 00
SFO1: 63 75 26 06, SFO2: 51 49 03 84,
SFO3: 51 49 03 91, Ude gruppen: 51 49 03 85

Kære forældre og børn

Dagligdagen

Velkommen til Seden skoles forårs-sfo. Vi håber at denne folder vil give Jer tilstrækkelig
med information. Vi vil gerne slå fast, at de to
grupper som vi har dannet ikke er de kommende 2 børnehaveklasser. Vi vil, med udgangspunkt i vores kendskab til børnene og grupperne, danne børnehaveklasserne i april og maj
måned.

En kort beskrivelse af dagligdagen som den kan se
ud:

Opstarten:
I starten vil vi bruge tiden i 2 grupper. Vi er
mange børn og voksne der ikke kender hinanden. For at dit barn kan være tryg i dagligdagen
skal han/hun kende sin base. Herefter vil vi gå
over til aktiviteter på tværs af grupperne.
Børnene vil dog fra dag et have mulighed for at
lege med børnene fra den anden gruppe.

Kl. 6.30-8.30: Morgensfo i afd.3. Morgenmad og
leg.
Kl.9.15– 9.45: Samling i grupperne, kan bruges til
at snakke i gruppen, læse historie, forberede på
hvad der skal ske i dag mens børnene spiser deres medbragte frugt.

Kl.9.45: En gruppe går ud af huset, en grupper bliver i sfo3.
Kl.9.45–11.50: Aktiviteter og leg. Vi laver ugeplaner som vil være tilgængelig på forældreintra og i
afdelingen. Aktiviteterne kan foregå forskellige steder i afd.1 og 3, udenfor eller i skolens faglokaler
m.m.

Om hverdagen:



Vi har samling i grupperne.



Vi er ude hver dag.



Vi tilbyder aktiviteter hver dag.



Vi er i læringscentret og låner bøger
og får læst historie m.m.



Vi har idræt og bevægelse.



Vi laver cykeltræning



Vi tager på cykelture



Vi leger hver dag.



Vi tager på tur hver uge.



Vi arbejder med skoleparathed.

Vores mål:

Kl.11.50-12.20 Vi spiser, mens vi spiser bliver der
læst eller snakket sammen m.m.

Vores overordnede mål er at dit barn, når det
starter i børnehaveklasse i august måned, er
på hjemmebane. Det kender både sfo’ens og
skolens dagligdag.

Kl.12.20-13.30 Vi starter med at gå ud på legepladsen, indhold fri leg og sommetider voksenstyrede lege.



Vi bruger skolens faglokaler.



Vi lærer lidt om bogstaver og tal.

Kl. 14.00: Grupperne i hver deres afdeling hvor vi
spiser eftermiddagsmad.



Sproglig opmærksomhed (læseleg)



Vi samarbejder med de 2 børnehaveklasseledere.

Aktiviteter m.m.:



Vi besøger børnehaveklasserne.

Dit barn kan navigere rundt på skolen og har
dannet sociale relationer både med de andre
børn og mange voksne på skolen og i sfo’en.
Gennem aktiviteter m.m. har barnet fået kendskab til ”undervisning” og skoleaktiviteter samt
livet i skolefritidsordningen.

På nuværende tidspunkt har vi planlagt at have
musik, idræt, sproglig opmærksomhed, samt kreative aktiviteter. Vi vil have turdage, have emneuger
som kan have udeliv, påske,, idræt og andet som
emne.

