Velkommen til
SFO – Nøddeknækkeren
Ved Søndre skole, Holeby afdeling
Maribovej 3 A
Tlf.: 41 62 27 28

0. - 3. klasse tlf.: 41 62 27 28
4.- 6. klasse tlf.: 40 79 78 60
Leder Indskoling og SFO Nete Hansen

Senest redigeret marts 2017

Indledning:
Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen i SFO’en ved Holeby skole. Vi
vil give nogle praktiske oplysninger, der kan være jer til hjælp i starten.
Vi håber, den må besvare nogle af de spørgsmål, I evt. måtte have, men derudover
er I altid velkomne til at spørge personalet.

Juniorklub/SFO II
Den har egen velkomstfolder, som kan fås ved henvendelse i SFO’en eller findes
på www.holeby-skole.dk eller www.søndreskole-holeby.dk

Åbningstider:
SFO
0. - 3. klasse

Mandag – torsdag
Fredag

Lukkedage:

Grundlovsdag
24. December

Sampasning:

6.30-8.00 og efter skole - 16.45
6.30-8.00 og efter skole - 16.00

Vi har et samarbejde med børnehaven Myretuen omkring
sampasning i ferierne. Dette træder i kraft, hvis fremmødet
er under 30%.

Skoleferier:
I skoleferierne møder børn med morgenmodul ind i Myretuen, hvor der også vil
være personale fra SFO. Børn uden morgenmodul (deltidsplads) kan møde ind fra
kl.8.00. Der vil være mulighed for at gå over i SFO i løbet af dagen, men vi lukker
sammen i Myretuen
Mødetid i ferier og på skolefridage er senest kl. 9.00 - eller efter aftale.
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Børn og personale er fordelt efter følgende principper:
Til hver klasse er der tilknyttet en kontaktpædagog, som følger børnene
fra 0.- 3. klasse. Kontaktpædagogen er den medarbejder, der har timer i klassen, og
som deltager til skole/SFO konsultationer og forældremøder i klassen.
I februar/marts måned kan de børn som går i 3. klasse indmeldes i
Juniorklubben/SFO II fra 1/4 hvor de får tilknyttet nye kontaktpædagoger, som
følger dem, til de går ud af SFO.
0. klasse har stamgruppe på Valnødden. (Fra april er det kommende 0.klasse)
1.- 3. klasse har stamgruppe i Hasselnødden, som er vores lokaler på skolen.
4.- 6. klasse, Juniorklubben/SFO II, har stamgruppe i Vulkanen, som er vores
lokaler, der ligger under ungdomsskolen.
For alle gælder det, at overflytningen til nye stamlokaler vil ske til 1. april. Det er
her, vore førskolebørn starter.
Hasselnødden / 1. – 3. klasse

Valnødden / 0. klasse

Vulkanen / 4. – 6. klasse
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1. APRIL:
Her starter vores FØRSKOLE-SFO gruppe. Dette betyder, at det er her 0. og 3.
klasserne flytter stamlokaler. For 0. klasserne flytter kontaktpædagogerne med.
3. klasserne får nye kontaktpædagoger, når de starter i Juniorklubben/SFO II.
Pædagogerne, der har skoletimer i 3. klasse, fortsætter med disse timer resten af
skoleåret.
Børnecitat: Ved du hvad jeg har fået fra min mor?”Hendes sure gener”

Personalefordeling skoleåret 2016-17:
Leder for indskoling og SFO
Nete Hansen
0. klasse
Pæd.
Pæd.

Anne-Lise Hedegaard
Kristina Klüwer

1. klasse
Pæd.

Kristina Klüwer

2. klasse
Pæd.

Linda Christiansen

3. klasse
Pæd.

Baki Dolovac

4.-6. klasse
Pæd.
Pæd.

Linda Christiansen
Bente Hansen
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Aflevering og afhentning:
Når barnet kommer og bliver hentet, er det vigtigt, at du henvender dig til
personalet. Hvis barnet selv kommer og går, skal der laves faste aftaler om
tidspunkterne.
Holder barnet fri, skal vi have besked.
Børnene må kun forlade institutionens område til f.eks. fritidsaktiviteter, såfremt
der laves særlige aftaler herom. Hentes barnet af andre end forældrene, skal der
gives besked til personalet herom. Holder I ferie, vil vi gerne have besked i god tid
af hensyn til planlægningen. Alt dette kan/skal helst gøres via I-portalen, som I vil
blive introduceret til af et personale!

Oprydning:
Husk at give dit barn mulighed for at rydde op efter sig, inden I går hjem. Det
gælder både ude og inde.

Udendørsleg og praktisk tøj:
Vi har nogle supergode udearealer, der tilgodeser børnenes lyst og mulighed for
både leg, fysiske og kreative aktiviteter derfor benytter vi os af at være ude hver
dag. Da vi også har fået en udeklasse, som er overdækket, har vi endnu større
mulighed for at være ude og nyde al slags vejr. Så kort sagt: Man kan blive beskidt
på legepladsen.
Derfor er der en god ide, at børnene har praktisk tøj på og med, som kan tåle at
blive snavset. Tøjet skulle nødig blive en hindring for børnenes udfoldelser.
Endvidere er det en god ide, at børnene har indesko, skiftetøj, regntøj og
gummistøvler med. Det kan evt. stå i institutionen.
Mange børn har ens tøj; derfor er det praktisk med navn i tøjet.
Vi har permanente markerings-tuscher, der kan lånes.
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Glemt tøj:
I hver afdeling er der en ”glemmekasse”. Kik her efter det I mangler. Da
”glemmekasserne” meget hurtigt bliver fyldt, tømmes de den 1. i hver måned.
Tøjet afleveres til genbrug.

Morgenmad og eftermiddagsmad:
Morgenmad tilbydes til de børn, der har tilkøbt morgenmodul fra kl. 6.30 og indtil
skolestart.
Eftermiddagsmad som består af et lille og sundt mellemmåltid, tilbydes alle børn,
lige efter skoletid, når de har krydset sig ind på I-portalen!
Børnecitat: Mælken gav mig et chok!

Forældre/elev Intra:
Der laves hver måned et nyhedsbrev, hvor der informeres om, hvad der sker i
månedens løb; nye tiltag, indbydelser, ferier, efterlysninger - og hvad der ellers
rører sig i SFO’en.
Disse informationer bliver lagt på skolens hjemmeside www.holeby-skole.dk eller
www.søndreskole-holeby.dk og i ForældreIntra, hvor SFO har sin egen afdeling.
Hvis I ønsker at få informationerne i papirform, skal det meddeles til personalet.
Billeder fra arrangementer, hverdagen og lign. vil også blive lagt her samt på
skærmene til I-portalen hvor I altid er velkomne til at kigge billeder.

Forsikring:
Da skolen ikke har nogen forsikring som dækker børnene, skal I selv
sørge for at have en forsikring som dækker Jeres børn både i skole- og fritid.
Børnecitat: Min storesøster har fået briller, fordi hun er ordblind
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Børnecitat: Min bamse skal til læge i dag, den har lungeørebetændelse

Fødselsdage i SFO:

Barnets fødselsdag vil blive fejret den sidste fredag i måneden, hvor alle månedens
fødselsdagsbørn fejres ved et fællesarrangement. Børnene bliver kaldt op og så
bliver der sunget fødselsdagssang og råbt hurra. Derefter er der en sjov aktivitet
eller en leg og til sidst er der noget lækkert at spise og drikke.

Legetøjsdag /legetøj i SFO:
Legetøj hjemmefra kan medbringes på eget ansvar den første fredag i måneden og
alle dage i skoleferier og på skolefridage.

Mobiltelefoner:
Søndre Skole er mobilfri skole. Det samme er gældende i SFO I
Mobiltelefonerne er i SFO tiden låst inde i et skab og børnene får dem udleveret
når de skal hjem.
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På denne side vil vi nævne nogle af de aktiviteter, der er planlagt:
Aktiviteter som foregår hver dag
0.-3. klasse
Om eftermiddagen er der mulighed for at lege i hele SFO. Så dit barn har mange
flere valgmuligheder. Dette gør at det kan tage lidt længere tid at finde sit barn.
Vi har gerne et par værksteder, hvor børnene kan deltage på tværs af grupperne. I
disse værksteder vil der, hvor det falder naturligt, tages udgangspunkt i
årstiden/højtiderne. Det vil være kreative værksteder og/eller sport.
Gymnastiksalen
0.-6.klasse
Vi har mulighed for at benytte gymnastiksalen efter skoletid. Dagene er delt
mellem afdelingerne. Gymnastiksalen benyttes mest om vinteren og i dårligt vejr.

OL
Førskole børn, 1. og 2. klasse
Sammen med Rødby afholdes der OL i foråret.
Vi kæmper mod de andre SFO’er i fodbold, hockey, forhindringsløb, cykelløb,
stafetter og meget andet. Super dag med en god kampånd og oftest en pokal med
hjem.
Vilde Vulkaner
2. klasse
Vilde Vulkaner er en musikfestival der foregår i Vordingborg den 1. uge i
sommerferien og er et tilbud som vores 2. klasser deltager i hvert år sammen med
børnene fra SFO II.
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Juniorklub/SFO II- arrangementer i Lolland
Vi har pt. 2 arrangementer, hvor vi er sammen med de andre juniorklubber i
Lolland: Det er en tur til Lalandia og en sommerfest, som foregår i Holeby.
Børnecitat: Du må da ikke plukke dem (blommer) de er jo ikke modige!

Konsultationer eller Skole-/SFO-hjem samtaler
0.-6. klasse:
For alle børn gælder det, at kontaktpædagogen deltager i skole/SFO-hjem samtaler
og forældremøder i de enkelte klasser.
Der vil derudover være mulighed for konsultationer efter behov.

Sygdom/ lus:
Såfremt barnet har været udsat for smitte eller har pådraget sig en smitsom
sygdom, skal vi have besked. Forholdsregler i tilfælde af smitsomme sygdomme
hos børn kan fås ved henvendelse til personalet. Hvis barnet har lus informerer vi
jer, så I kan få gang i en behandling, hvis I selv opdager at barnet har lus, skal vi
selvfølgelig også informeres! Hvis jeres barn er sygt eller af anden grund er
fraværende, skal vi have besked herom. Bliver barnet sygt i institutionen, vil vi
kontakte jer, så husk at vi får jeres opdaterede telefonnummer. Bemærk, at når I
opdaterer oplysningerne i ForældreIntra, giver I både skole og SFO de bedste
muligheder for kontakt med jer.

Medicingivning:
Ved kroniske ikke-smitsomme sygdomme kan personalet give medicin, såfremt
der foreligger en skriftlig instruks fra lægen. Oftest er instruktionen på
medicinbeholderen tilstrækkelig, dog skal beholderen have let læselig påskrift med
oplysning om barnets navn, medicinens art og den ordinerede dosis. Ikkelægeordineret medicin gives ikke.

Adresseændring:
Har I ændringer i bopæl, telefon eller arbejdsplads er det vigtigt, at vi får besked
herom, således at vi kan komme i forbindelse med jer, når vi har brug for det.
Bemærk, at når I opdaterer oplysningerne i ForældreIntra, giver I både skole og
SFO de bedste muligheder for kontakt med jer
Børnecitat: Hvem har lavet din trøje?
Det har en af mine forfædre.
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Modulændring eller udmeldelse:
For børn med eftermiddagsmodul kan morgenmodul tilkøbes med dags varsel.
Fristen for udmeldelse er 1 måned. Barnet kan udmeldes pr. den 1. i måneden.
Udmeldelse eller ændring skal ske elektronisk på lolland.dk.

Børnecitat: Jeg skal på besøg og de har en hund. Jeg mener det er en fransk
hotdog!

Handleplaner:
Vi har sorgplan, voldspolitik og retningslinjer for kommunikation mm., som er
fælles for skole og SFO.
De ligger på: www.holeby-skole.dk eller www.søndreskole-holeby.dk , på forsiden
under punktet Praktisk Information menupunktet Handleplaner, ses i
ForældreIntra under Skolebestyrelsen  Principper og retningslinjer eller kan fås
ved henvendelse i SFO’en.
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