SFO HERSTEDVESTER
AFDELINGERNE
SFO Herstedvester Skole:
Tlf. 4368 7340
sfoherstedvester@albertslund.dk
SFO afd. Labyrinten:
2810 9463
Labyrinten@albertslund.dk
SFO afd. Lærkelængen:
2637 7674
Lærkelængen@albertslund.dk

LABYRINTEN
STJERNEN
LYSTHUSET
LÆRKELÆNGEN

SFO afd. Lysthuset:
4368 6662
Lysthuset@albertslund.dk
SFO afd. Stjernen:
4364 1667
Stjernen@albertslund.dk

SFO Herstedvester

Fra forældre til forældre

GODE
RUTINER
Eftermiddagen på SFO’erne er den tid
hvor pædagogerne kan være
nærværende og aktive med vores børn.
Der er aktiviteter på værkstederne,
nogle er i hallen, andre ude, nogle
laver bål osv. – for at imødekomme
forældrenes behov for fleksibilitet har
afdelingerne valgt at der i
eftermiddags timerne er en pædagog
som tager telefonen men som også har
andre opgaver f.eks. er i
fællesrummet, laver mellemmåltid,
sætter lege i gang, spiller spil, trøster
en som er ked af det etc.

måde at opleve lidt af hverdagen i
SFO’en.

DEN AKTIVE
Er der faste dage jeres barn går til en
fritidsaktivitet: fodbold, svømning,
guitar etc. Så lav en fast aftale med
personalet om at jeres barn sendes af
sted på et bestemt tidspunkt.
ØVELSE GØR MESTER
Der kan i perioder være børn som har
behov for at lære at køre hjem selv
med den vished at mor el. far venter
hjemme. Med fleksible arbejdstider og
uforudsete møder kan det være
nødvendigt at ringe dagligt.


KAN SELV

Så derfor er det vigtigt at du/I gør jer
nogle overvejelser omkring den daglige
kontakt med SFO’en.

I opfordres til at lave faste aftaler med
SFO’en f.eks.

Personalet er rigtig glade for at have
den personlige kontakt med
forældrene, og det er samtidig en god

DE ENKELTE AFDELINGER
Der kan være særlige regler på de
enkelte afdelinger om hvornår det er
bedst at kontakte dem.
Tjek i din afdeling 

Informer og lav aftaler med
pædagogerne på SFO’en, så de
er opmærksom på jeres
situation.

Et hurtigt ring til SFO’en for at spare
5 min kan virke som en god ide, men
et ring kan hurtigt blive til mange.
Hver gang sættes pædagogen i gang
med at finde et barn der kan være
mange steder! Det tager tiden fra
kontakten med børnene og
aktiviteterne.

SELVHENTER

og det er forældrene, der informerer
på SFO. Pædagogerne bakker op
omkring børnenes relationer. Når
børnene vil lave legeaftaler, skal de
selv kunne ringe op fra SFOéns telefon
– det letter pædagogernes arbejde og
giver mere tid til de øvrige børn og
aktiviteter.

De fleste børn får på et tidspunkt styr
på at køre hjem selv og får deres egen
nøgle.




Må selv bestemme efter skoletid
Skal køre kl. 16 hver dag

LEGEAFTALER
Legeaftaler børnene imellem bør som
udgangspunkt aftales dagen i forvejen

SFO RÅDET
Denne pjece er revideret af SFO rådet i
skoleåret 2011 - 2012

