Informationer omkring SFO på Herstedvester Skole
Velkomme til SFO Herstedvester
SFO Herstedvester er fordelt på 3 afdelinger:
Stjernen – 2213 4344
Lysthuset – 4368 6662
Lærkelængen – 2637 7674
Ud over de 3 afdelinger på skolen, har vi Baunegården som er en fritliggende SFO.
Vi er 18 pædagoger, vi har pædagogstuderende og pædagogassistenter i
uddannelsesstilling (PAU).
Denne forældrefolder er tænkt som en information til jer forældre, for at give et
indblik i vores hverdag og vores fælles regler.
Hver SFO afdeling har udarbejdet deres egen folder, hvor I vil blive mere
orienterede vedr. netop den afdeling hvor jeres barn er indskrevet.
Det er vigtig at I holder jer orienteret via forældreintra, da det er her vores
kommunikation mellem skole/SFO og hjem foregår.
På Herstedvester Skoles hjemmeside kan I få yderligere oplysninger om både skolen
og SFOén.
Vi glæder os til samarbejdet med jer!

Hvad kan I forvente
Når man som forældre vælger SFO vil barnet opleve at blive en del af en
fritidskultur, der bygger på empati, omsorg, nærvær, respekt, fællesskab, frihed,
kreativitet og udvikling.
På SFO er der vide rammer både indendørs og udendørs, der tilrettelægges
aktiviteter, som børnene kan vælge sig på, eller børnene selv finder på,
pædagogerne er tilstede og til rådighed for børnene.
Der er tid og ret til leg, lege her og nu, og lege der vare ved i flere dage. Der er stor
respekt for legen og frihed til leg, hvor kreativitet og fantasi kan blomstre.
Der knyttes venskaber og kammeratskaber, børnene finder sammen i fællesskaber
ud fra fælles interesser, eller interesse for hinanden.
De demokratiske processer trænes og børnene øver sig i sociale kompetencer.
Der dannes relationer mellem børn/børn og børn/pædagoger, som danner grundlag
for udvikling af det enkelte barn, til at blive et selvstændigt menneske med selvtillid
og selvværd.
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Børnene udvikles i et trygt og rart miljø, et miljø hvor tingene kan ændre sig med
kort varsel og hvor der er mulighed for at ændre på dagsorden, for at bruge
energien på noget sjovere eller mere presserende.
Børnene får mulighed for at udvikle sig i et miljø, med forskellige oplevelser, som
giver livet perspektiv, et miljø hvor I som forældre kan få indflydelse ved at komme
på SFO eller ved at være aktive i SFO rådet.
Modtagelse af nye børn og forældre 1. maj.
Vi er bevidste om, at det er en stor omvæltning for jeres barn at komme i SFO efter
tiden i børnehaven. Der er forskel på, hvad man forventer af børnene, og der er
mange nye børn og voksne, jeres barn skal lære at kende.
Det første besøg i SFOen går ud på, at børn og forældrene får set SFOen. I bliver
vist rundt, og får mulighed for at stille spørgsmål. Det vigtigste er, at vi i fællesskab
får aftalt en god start for jeres barn.
Det er af stor betydning for personalet, at I som forældre informerer så meget som
muligt om jeres barn og dets vaner.
For at jeres barn får en god hverdag er det vigtigt:
•
At jeres barn møder friskt og veludhvilet, så det er klar til at møde nye
udfordringer og kan deltage i de aktiviteter, der er planlagt for dagen
•
At I hjælper jeres barn med at holde orden på sin plads, og at de har
skiftetøj, regntøj, gummistøvler og tøj med efter årstiden.
•
At I hjælper barnet med at huske at rydde op efter sig, når barnet
hentes, både ude og inde.
•
At I kommer til os, hvis der er noget I er utilfredse med, undrer jer over
eller er i tvivl om. Vi kommer til jer, med vores spørgsmål.
•

At I bakker op omkring regler, normer og omgangstone i SFOen.

Kontaktoplysninger:
SFO Herstedvester har kartotekskort på alle børnene. Hvis I af en eller anden årsag
får nyt telefonnummer så husk at ret jeres telefonnumre både til hjemmet og
arbejdsplads, så vi altid kan komme i kontakt med jer.
Vi udleverer ikke telefonnumre til andre.
Besøg på de andre SFO afdelinger
Børnene har venner fra børnehaven og hjemmefra på de andre SFO afdelinger, som
de indimellem godt vil lege med. For at imødekomme dette, er det tilladt efter aftale
med pædagogerne.
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Forældresamtaler
Der holdes forældresamtaler hvor både lærere og pædagoger deltager.
Hvis I har behov for akutte samtaler, så kontakt personalet, ligesom personalet vil
kontakte jer hvis der skulle være behov for dette.
Forældre spørgsmål og evt. klager
Hvis I som forældre har noget at klage over eller spørge om, bør du følge disse
retningslinjer:
Gå til den pædagog der har noget med sagen at gøre.
Løser dette ikke jeres problem, så gå til afdelingslederen.
Hvis dette stadigvæk ikke løses, så kontakt SFO lederen.
Har du noget mere alvorligt eller bare noget der tager længer tid , bedes du lave en
aftale.
Goddag og farvel
Det er meget vigtigt at vi ved om jeres barn er kommet og er blevet hentet fra SFO.
Derfor lægger vi stor vægt på at børn og voksne siger goddag, når de kommer og
farvel når de går.
Vi forventer derfor at I som forældre i samarbejde med os lærer jeres børn at sige
farvel og at huske at krydse sig ud.
Hvis der er aftaler om at barnet selv kører hjem fra SFO har I som forældre
ansvaret for barnet når det forlader SFOén.
Børn der ikke er afhentet
Hvad gør personalet når et barn ikke er afhentet ved lukketid.
•

Forældre kontaktes.

•

Derefter pårørende.

•

Lederen kontaktes.

Efter en ½ time uden nogen kontakt med barnets familie kontaktes Den sociale
vagt.
Som forældre skal du kontakte politiet, som vil stille dig videre til Den sociale vagt,
hvis det skulle ske.
Skiftetøj
Hvert barn har en gaderobe med plads til lidt skiftetøj.
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Husk altid at have relevant skiftetøj i gaderoben. Vores ude areal indbyder til
mange gode legeoplevelser, og I må regne med at tøjet kan blive beskidt.
Gaderoben skal tømmes op til skolens feriere, da der gøres hovedrent.
Husk navn på jeres barns ting og tøj. Det er i højeste grad i jeres egen interesse,
idet personalet jo ellers ikke kan vide, hvis tingene er.
På SFO har vi ikke skiftetøj, til jeres barn.
Legetøj/elektronik
Børnene må medbringe legetøj m.v. Personalet kan dog ikke tage ansvaret, hvis
legetøjet går i stykker eller bliver væk, ligesom vi heller ikke påtager os at finde det,
når barnet hentes.
Snore i tøjet og halstørklæder
Af hensyn til børnenes sikkerhed på legepladsen skal alle snore og lign. fjernes fra
børnenes tøj.
Nøglesnore skal blive i barnets taske. På den måde forsvinder nøglerne ikke på
legepladsen.
Cykeltur og cykelhjelm
Når vi tager på cykeltur forventes det at jeres barn have cykelhjelm på og vi sætter
stor pris på at cyklen er velfungerende og opfylder lovens krav.
Der må ikke bæres cykelhjelm på legepladsen under leg.
Brand
Opstår der brand på SFO Herstedvester følger vi brandinstrukserne som hænger i
alle rum på skolen.
Kostpolitik
Børn der er indskrevet i vores morgenåbning bliver tilbudt et let morgen måltid.
Morgenmaden slutter kl. 7.45
Frugt eller andet eftermiddagsmåltid serveres mellem kl. 14 – 15.
Vi tilstræber at lære børnene gode og sunde kostvaner. Vi vælger økologiske varer
hvor det er muligt.
Vi følger fødevarestyrelsens anbefalinger for sund mad i institutioner
Vi tager hensyn til religiøse overbevisninger samt lægedokumenterede kostbehov.
Indmeldelse, betaling og udmeldelse
Indmeldelse sker via Borgerservice på Albertslund kommune, Borger.dk
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Ansøgning om økonomisk friplads sker via henvendelse til familieafdelingen.
Udmeldelse skal ske via Borger.dk
Udmeldelsen skal ske med mindst 1 måneds varsel, fra den 1. eller 15. i måned.
Klub
Alle børn i 3. klasse bliver meldt ud den 30. april. I den forbindelse indleder vi et
samarbejde med klubberne, Bakkens Hjerte og Kernehuset. Vi laver klubbesøg og
snakker med børnene om, hvilken klub de kunne tænke sig at starte i. Dette forgår
i et samarbejde med jer forældre.
Vi anbefaler at børnene følges ad, og at de gruppevis starter i den samme klub.
Vi anbefaler at I som forældre snakker sammen inden I beslutter jer.
Lus
I tilfældet af lus i barnets hår, vil vi ringe til forældrene.
Det er meget vigtigt at man overholder efterbehandlingen af lus. Hvis alle er
opmærksomme og gør en aktiv indsats imod lus vil skolen være fri for lus mandag
morgen, da lus kun overlever et døgn væk fra mennesker.
Medicin
Personalet må ikke give medicin til børnene.
Dog er medicin til kroniske sygdomme såsom astma, allergi, feberkramper og
hjertefejl undtaget.
Der skal være en udførlig beskrivelse fra lægen om, hvor meget og ofte. hvor tit
barnet skal have medicin.
Miljøcertificering
SFO Herstedvester er sammen med skolen blevet miljøcertificeret. Vi har sortering
af papir, pap, glas og restaffald.
PlayStation og diverse spillekonsoller
På SFOen har børnene adgang til div. spillekonsoller (pc – PlayStation el. l). Hver
afdeling har beskrevet regler vedr. brug af disse.
Rygepolitik
Der må ikke ryges på Herstedvester Skole mellem kl. 6.45 og 17.00. Ved aftenarrangementer henviser personalet et egnet sted udenfor.
Skadestuebesøg
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Hvis uheldet skulle være ude, og jeres barn skal på skadestuen, ringer vi oftest
først til jer, så I selv kan tage af sted. Kan vi ikke komme i kontakt med jer, tager vi
af sted. Vi tager ingen chancer og tager derfor hellere af sted en gang for meget.
Ved hvert uheld der forekommer, ser vi på hændelsesforløbet og diskuterer hvad
der er sket, om sikkerheden var i orden, eller om vi kan gøre noget anderledes.
Sygdom
Af hensyn til de øvrige børn, er det vigtigt at personalet får besked, hvis der er tale
om smitsomme sygdomme.
Ved sygdom/feber må barnet først komme i SFOen når barnet er helt rask.
Under alle omstændigheder bedes I altid give os besked, når jeres barn ikke
kommer
Åbningstider og lukkedage
Den daglige åbningstid i SFOen er mandag – fredag. fra 6.45 til 8.10 og igen 14.10
til 17.00. Fredag til kl. 16.30
I skoleferier er vores åbningstid 7.00 til 17.00, fredag til kl. 16.30
Vi har lukket mellem jul og nytår, dagene op til påsken, dagen efter Kr.
himmelfartsdag samt 1. maj og grundlovsdag.
Telefoner
Der henstilles til, at forældre ringer så lidt som muligt til afdelingen, da det
medfører afbrud i kontakten med børnene og børnenes aktiviteter.
Vedr. mobiltelefoner har de enkelte afdelinger deres egne regler, som vi beder jer
om at respektere.
Det er vigtigt at sige til jeres barn, at de ikke skal ringe til jer når/hvis der opstår
konflikter.
men bruge de voksne på SFOen.
Traditioner og arrangementer:
De enkelte afdelinger har egne traditioner og arrangementer. Det vil I løbende blive
orienteret omkring.
Hver afdeling har en nyheds avis/blad/folder, som løbende bliver lagt ud på
forældreintra.
Her fortæller vi om vores seneste oplevelser og omtaler kommende arrangementer.

Med venlig hilsen
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Kirsten Ingemann
Indskolingsleder på Herstedvester Skole

Denne folder er skrevet i et samarbejde med SFO rådet og personalet på SFO
Herstedvester foråret 2009
Revideret i november 2011
Revideret i januar 2015.

Herstedvester Skole skal kendes på:
Trivsel og ansvar
•
at vi alle aktivt tager ansvar for, at vores skole er trygt, indbydende og
udfordrende sted med tydelige, aftalte rammer, med en god omgangstone og en god
atmosfære
•
at vores skole er et sted, hvor samarbejde og engagement er basis for,
at alle trives
Fællesskab og dialog
•

at vi alle indgår i forpligtende fællesskab og dialog

•
at vi alle anerkender og respekterer hinanden, hinandens opgaver og de
demokratiske processer
Læring og udvikling
•
at vi alle udfordres som enkelte individer og sammen, så de personlige,
kreative, faglige og sociale kompetencer udvikles optimalt
•

engagement og begejstring, så ildsjæle kan vokse

•

et personale med høj faglighed og professionalisme

•

at vi alle har gode refleksions- og evalueringskompetencer
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