Personale:
3. årgang:

Velkommen til

Mette Jørgensen, pædagog
Lajla Lykke, pædagog
Christina Jensen, pædagog
4. årgang:

SFO-klubben for 3. og 4. klasserne
på Seden skole

Kasper H. Hansen, pædagog
Martin Jensen, pædagog
Åbningstider: mandag til fredag, kl.14.00 - kl.16.45
Der er mulighed for tilkøb af morgenpasning, enten fra kl. 6.30—
kl.8.00 eller fra kl. 7.00—kl.8.00, samt feriepasning.
Derudover holder vi åbent én gang om måneden til kl. 19.30.
Tilmelding, modulændring og udmeldelse skal ske elektronisk på
kommunens hjemmeside.
Vi har tilsynspligt med børnene.
Traditioner.
Vi deltager i sfo’ens årlige traditioner som: dragedag,
halloweenfesten, juleåbenhus og på åben hus dagen.

Skoleåret 2018/19

Målsætning

Aktiviteter.

Sfo-klubben er børnenes fristed.

Vi tilbyder en bred vifte af aktiviteter som tilgodeser det enkelte
barn samt fællesskabsfølelsen. Vi tilbyder aktiviteter hver dag:

Børnene skal komme af lyst og have det sjovt.
Nøgleordene er – venskaber, sociale fællesskaber og børnenes
egne netværk.
Fokuspunkterne for fællesskaberne er motivation, læring og trivsel.

Vi vil tilbyde fritidsaktiviteter som kan inspirere børnene til et aktivt fritidsliv efter sfo’en.



Udelivsaktiviteter. Bålaktiviteter, rollespil, naturaktiviteter,
spejderaktiviteter.



Kreative værksteder: Sy, male, træ m.m.



Idrætsaktiviteter: Fodbold, rundbold, badminton, bordtennis



Musiske aktiviteter: Dans, guitarundervisning, musik m.m.



Vi tager på ture ud af huset: Eksempelvis svømmehal, skøjtehal, bowlinghal, museer, cykelture m.m.



Vi laver mad i skolekøkkenet én gang om ugen



Børnene ”hænger ud” sammen , hygger sig og har det sjovt.



Fællesarrangementer med andre sfo-klubber én gang om
måneden



Kahoot! Musicaly - sociale konkurrencer/lege via mobilen



Computerrum + PS4, pool, bordfodbold og bobspil

Vi lægger vægt på idrætsaktiviteter og udeliv.
Vi samarbejder med relevante foreninger som idrætsforeninger,
spejderne m.m. Vi har et samarbejde omkring arrangementer
med andre sfo-klubber én gang om måneden.
Vi samarbejder med ungdomscentrene og sørger for en god
overgang til dette tilbud ved udgangen af 4.klasse.
De fysiske rammer
Vi holder til i klubbens lokaler og bruger faglokalerne på skolen
efter behov. Det er skolekøkkenet, hallen, dramalokalet og pauserummet.

En ugeplan for voksenstyrede aktiviteter kan være:
Mandag: Maleværksted, rundbold, svømmehallen
Tirsdag: Maleværksted, Halaktivitet,
Onsdag: Smykkeværksted, Dans, bål

Besøg i Ungdomscenter
I foråret tager vi 4.klasserne med på besøg i Ungdomscenter, så
de kan se hvad der er af muligheder i 5. kl.

Torsdag: Smykkeværksted, vi laver mad i skolekøkkenet,
Museum (til kl 19.00),
Fredag: Fredagshygge med kage og Kahoot og andre lege!

