Praktiske oplysninger:


Du får tildelt en garderobeplads, som er den samme i skole og SFO.
Her skal du opbevare dine ting, og du skal selv sørge for at holde orden.



Du skal have tøj med, så du kan være ude i al slags vejr, samt skiftetøj.



I indskolingen og SFO har vi skofrit område i vintermånederne. Det
betyder, at alle børn bruger sutsko, og I forældre tager skoene af eller
bruger de blå futter, når I henter. (Gulvet er børnenes legeplads).



Du skal huske at krydse dig ind, når du kommer om morgenen og
krydse dig ud, når du går hjem. Afkrydsningen foregår i systemet Tabulex.



Hvis du skal med bussen hjem, følger vi dig derhen de første 2 uger,
men det er jeres ansvar som forældre at tjekke bustider og nummer.



Husk at du sammen med mor og far hjemmefra laver legeaftaler, aftaler om hente- tider, og skriver det i Tabulex.



Hvis du skal til fritidsaktiviteter, sender vi dig fra SFO., så skriv det i
Tabulex med tider mv.




Du må gerne medbringe legetøj, dog på eget ansvar.



Mobiltelefoner må ikke medbringes i SFO/indskoling.



Du må gerne medbringe elektronisk legetøj om fredagen.

Velkommen til
Afd. Udby’s SFO
Udbyvej 42 - 4300 Holbæk
SFO 7236 7696 
Jette Kjær Jørgensen
7236 6336



Kontor 7236 7430



I SFO har børnene mulighed for at udvikle deres sociale relationer og kom-

Aktiviteter:

I SFO har vi ca. 90 børn, hvoraf de 24 børn går i Holbæk Kommunes
sprogtilbud, som er beliggende på Udby Skole.

I løbet af året har vi forskellige traditioner, hvor vi samarbejder med
skoledelen om aktiviteter, som følger årstiderne.
I de pædagogiske læreplaner har vi et årshjul, hvori aktiviteterne indgår og
beskrives.
Af faste aktiviteter er lege/spil i gymnastiksal.
Ture ud af huset planlægges i forhold til årstid og interesse fra børnenes side.

Udby SFO 2 (4.– og opefter):

Indmeldelse og udmeldelse:

petencer på tværs af klasser. Børnene kan vælge aktiviteter til og fra indenfor
de rammer, som vi har skabt.

Udby SFO 1 (0.- 3.klasse):

Børn, som går i 4.kl. og opefter, kan gå i SFO 2 i Udby.
I SFO 2 vil der være aftenåbent én gang om ugen, hvor der vil være forskellige ture ud af huset, spisning og andre aktiviteter.
Rekvirer SFO 2 folder, hvori der står om de forskellige aktiviteter og praktiske oplysninger– eller gå ind på skolens hjemmeside
www.skolenvedtusenaes.dk

Indmeldelse kan ske fra dag til dag, for elever på Udby skole 0. – 3. klasse.
Udmeldelse kan ske med en måneds varsel fra den 1. i måneden.
Både ind-/og udmeldelse sker via Nem-ID.

Motion og sundhed:

ForældreIntra /AULA

I overensstemmelse med Holbæk kommunes mål om motion og sundhed
tilstræber vi, at maden, som vi serverer for børnene, er sund kost.
Vi serverer morgenmad, eksempelvis havregrød, hjemmebagt grovbrød,
havregryn og cornflakes, lidt frugt og grøntsager.
Café om eftermiddagen kan være meget forskelligt, friskbagte boller, frugt og
grønt afhængig af årstiden. Dette skal betragtes som et let måltid.
Derudover tilstræber vi, at der hver dag er aktiviteter, hvor børnene har
mulighed for at få sved på panden og have det sjovt.
Flere pædagoger har gennemgået et DGI-kursus, så vi er DGI certifikeret med bevægelsespolitik.

Lukkedage:
Datoerne offentliggøres på skolens og Holbæk Kommunes hjemmeside.

Alle informationer foregår via ForældreIntra (Pr 1.august 2019 AULA)
heriblandt beskeder, nyhedsbreve, årsplaner med datoer for de forskellige aktiviteter, som vi har i SFO’en samt de pædagogiske læreplaner for Udby SFO,
som vi skal arbejde med i løbet af skoleåret.
På skolefridage (f.eks. vinterferie-efterårsferie) er det vigtigt, at I til- og
afmelder børnene til disse dage, så SFO har mulighed for at regulere forbrug
af medarbejdere.

