Hundige Lille Skoles SFO
I SFO’en på Hundige Lille Skole går der ca. 95 børn fra vores 0. kl
- 3 kl. SFO’en er en vigtig del af skolen. Der er derfor også et tæt
samarbejde ml. lærerene og pædagogerne i SFO’en.
Formålet med SFO’en på HLS er at tilbyde et udviklende og
stimulerende pædagogisk fritidstilbud til eleverne i indskolingen.
Værdier og pædagogik
SFO’en er, ligesom skoledelen, forpligtet på skolens værdigrundlag.
SFO’en skal være med til at sikre eleverne en tryg og omsorgsfuld
hverdag, hvor eleven udfordres - og gennem leg og tilbud om
alsidige aktiviteter - får mulighed for at udvikle sig i sin fritid.
Målet er at skabe en hverdag, der tilgodeser børnenes udvikling,
læring, trivsel og sundhed i forlængelse af skoledagen. Samarbejdet
ml. skole og SFO støtter børnenes udvikling af sociale kompetencer
og dermed deres evner til at indgå i en positiv relation med andre
børn og voksne.
Elevernes tid i SFO’en skal være præget af livsglæde og lyst, der
skal stimulere børnenes nysgerrighed og virketrang. Der skal skabes
rammer, hvor alle børn udfolder sig og tager medansvar under
hensyntagen til andre.
I SFO’en tages der også udgangspunkt i børnenes forskellige
ressourcer og kompetencer, for derigennem at styrke deres
udvikling. Børnene lærer at udvise tolerance, respekt for
forskellighed og motiveres til at knytte venskaber på tværs af
kulturelle og sociale forskelle.

I SFO’en stimuleres børnene til selv at igangsætte aktiviteter, samt
have medindflydelse på de aktiviteter,
som personalet iværksætter.
Igennem børnenes spontane og
selvinitierede aktiviteter får de
mulighed for på egne præmisser at
afsøge,
udvikle
og
bearbejde
initiativer, samt videreudvikle evnen
til at indgå i sociale relationer.
Aktiviteterne i SFO’en kan være fri leg, sproglige aktiviteter, natur
og teknik, værkstedsaktiviteter, håndværksaktiviteter, musik,
bevægelse, dans, drama, fritidsinteresser og udeliv, etc.
SFO’en har et stort udeareal, hvor eleverne kan boltre sig, som de
vil - klatre i træer, bygge huler og spille bold m.m. Derudover
benyttes hallen (under voksen opsyn) – hele året.
Børnene har også mulighed for at lave lektier i SFO-tiden.
Formålet er at støtte de børn som har behov for tid, ro og
voksenhjælp til lektierne. Nogle børn foretrækker at lave lektier
inden de kommer hjem, mens andre hellere laver dem i hjemmet.
Lektiestøtten gives som et tilbud.
Det er vigtigt at understrege, at det er lærerne på skolen, der gennem
deres uddannelse, faglighed og kompetencer er ansvarlige for
børnenes faglige undervisning. I SFO er lektier en trænings- og
fordybelsesopgave for det enkelte barn.
Det pædagogiske personales rolle i forhold til leg og aktiviteter er
at være inspirator, modspiller, udfordrer, vejleder og opdrager. Det
pædagogiske personale medvirker således herigennem til
videreudvikling af børnenes kompetencer.
Samarbejdet med forældrene
Der er løbende kontakt imellem SFO’s personale, lærerne og
forældrene. Formålet med forældresamarbejdet er at skabe det bedst
mulige grundlag for det enkelte barns situation. Forældrene er
forpligtet på et positivt samarbejde med skole og SFO’en med
henblik på at fremme børnenes udvikling og trivsel.
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Praktiske oplysninger til forældre med børn i SFO’en
SFOéns hverdag
Børnene kan frit opholde sig i de forskellige
klasseværelser, salen og i storrummet indtil
kl.16.30 - derefter står den på fælles oprydning.
Vi ser gerne, at når jeres barn bliver hentet, at I
som forældre hjælper jeres barn med at få ryddet
op inden de går hjem.
I SFO’en prioriteres det højt, at børnene kommer
ud og får frisk luft i løbet af dagen. Derfor er det kutyme, at børnene
efter skoletid er ude i min. ½ time. Det er derfor vigtigt, at de har tøj
med der passer til al slags vejr. Herefter kan børnene lege inde/ude,
som de har lyst til - eller deltage i de forskellige aktivitetstilbud.
Frugt
Ca. kl. 14.30 serveres der frugt/brød, som bliver spist i storrummet
eller udenfor. Vi har erfaring med, at mange børn ikke bliver mætte
af dette, da det er et lille mellemmåltid, og I opfordres derfor til at
give dem lidt ekstra mad med.
Når I afleverer og henter jeres barn…
På væggen ved køkkenet hænger der en skærm, hvor børnene via
systemet Tabulex, registrerer når de ankommer om morgenen, samt
registrerer når de går hjem om eftermiddagen.
Det er dog stadig vigtigt, når I henter jeres barn, at I husker dem på
at sige farvel til en af de voksne 
Via dette system kan børnene også anføre, om de fx er at finde i
”bag’eren” eller i hallen.
Garderoben
Vi beder jer om at hjælpe jeres barn med at holde orden i garderoben
inden de skal hjem, dels letter det personalets fejning i området, og
det gør det nemmere for jeres barn at finde deres tøj/sko næste dag.
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Medicin
Får jeres barn ordineret medicin, der skal tages i SFO-tiden, vil vi
gerne informeres om dette. Vi husker jeres barn på at tage
medicinen, og den skal opbevares i indskolingslærerværelset.
Mobiltelefoner, I-pad, osv...
Telefonen skal være slukket i SFO-tiden, men i skolens ferier er det
tilladt at spille på dem og andre spillekonsoller i et bestemt tidsrum.
De må dog ikke være koblet på internettet.
Legeaftaler
Legeaftaler skal meddeles SFO’en på Tabulex-systemet. Dette kan
gøres via Forældre-App’en (denne kan findes via App-store eller
tilgås på www.hls.sfoweb.dk – her logger man første gang ind med
sit NemId).
Ferielukket
SFO’en har åbent efter skole til kl. 17 og morgenåbent fra kl. 7-8.30.
Vi holder lukket mellem Jul & Nytår, uge 29+30, Grundlovsdag,
fredag efter Kr. Himmelfart og de 3 dage før påske (se i øvrigt
skolens ferieplan). I skolens ferier skal jeres barn være mødt ind
senest kl. 9.30.
Skulle I have spørgsmål eller bekymringer omkring jeres barn, står
vi altid til rådighed.

Ledelsen og SFO’en
på Hundige Lille Skole
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