Velkommen Til Udby SFO2.
Vores pædagogiske tilbud til dig, som ønsker at gå i SFO2.
Udby SFO2 er et fritidstilbud til dig, der går på 4.- 6. klassetrin.
I Udby SFO2 er du selv med til at bestemme, hvad du vil lave. Der er mulighed
for at tilrettelægge aktiviteter sammen med de voksne, som er tilknyttet SFO2.
I har jeres egne lokaler, hvor I har medindflydelse på, hvordan de indrettes og
bruges.

Vi har åben hver dag efter skole, og 30 tirsdage om året, kan I være i aften SFO,
hvor der er mulighed for at hygge med vennerne. Vi spiser sammen, og I er selv
med til at beslutte, hvilken mad I skal have i aften SFO.
Der er mulighed for at være kreativ, og en dag om ugen vil der være fokus på
at fordybe sig kreativt.
I kan lege, dyrke sport uden for og/eller i gymnastiksalen. Der vil være
mulighed for at være sammen med børnene fra SFO1 både ude og inde.
En dag om ugen har vi gymnastiksalen for os selv, og der er mulighed for at
lave aktiviteter sammen med en voksen eller alene, hvis det aftales først.
Når vejret er godt besøger vi gerne Lunden hvor vi laver bål og hygger os.
I har mulighed for at bruge IPads og PlayStation, både til spil og til kreative
ideer.

Information til dig, som har et barn, der overvejer at gå i SFO2.
Udby SFO2 er et tilbud for dig, der har et barn gående på Udby skole i 4. til 6.
klasse.
Vi har til huse på skolen, hvor vi har tre lokaler - et basisrum, hvor bl.a. cafe
serveres, to små lokaler, et PlayStation rum og et hyggerum. Børnene har
mulighed for at sætte deres eget præg på både indretning og funktionalitet.
I Udby SFO2 har vi fokus på udvikling, trivsel og læring i et trygt og
omsorgsfuldt miljø. Vi arbejder på at skabe de bedste rammer for, at dit barn
føler sig set og anerkendt.
Vi lægger vægt på at fremme børnenes selvstændighed og demokratiske
udvikling.
Der vil være nærværende voksne, der engagerer sig i hele barnets udvikling.
Vi prioriterer tid og rum til fordybelse. Børnenes venskaber vægter vi højt, og vi
arbejder hele tiden på at skabe den bedste mulighed for relations dannelse.
Børnene oplever, at de kan vælge frit mellem aktiviteter. Samtidig skal børnene
erfare, at deres frie valg forpligter og har betydning for barnet selv og for
fællesskabet. Vi understøtter deres valg og hjælper dem med at fastholde og
fordybe sig i aktiviteterne.
De voksne, som er tilknyttet SFO2, engagerer sig i hele barnets udvikling.
Vi understøtter udvikling af fællesskaber på tværs af alder, interesser kultur og
køn. Vores mål er at skabe en kultur i SFO2, som er præget af respekt for
hinanden, fællesskabet og de voksne.
I Udby SFO2 er der Cafe hver dag, et lille snackmåltid, som serveres lige efter
skole. Derudover har vi om tirsdagen fællesspisning for de børn, der er i aften
SFO. Det koster 10,- kr. at spise med.
Vi vægter, at børnene har medindflydelse på, hvad de får at spise.
Børnene har medbestemmelse på, hvad vi køber af aktiviteter, spil og udstyr
en del af budgettet lægges ud, så børnene får reel indflydelse.
Vi tager nogle gange ud af huset på ture, og her kan der forekomme begrænset
brugerbetaling.
Om sommeren deltager vi i Vilde Vulkaner, som er en børnefestival i
Vordingborg - og her er der brugerbetaling.

Praktiske informationer.
Priser: Vi følger Holbæk kommunes takster for SFO2. Der er mulighed for at
søge økonomisk og socialpædagogisk friplads. Der ydes søskenderabat i
henhold til de kommunale takster.
Se Kommunens hjemmeside www.holbaek.dk
Åbningstider.
Mandag 06.30-08.00 - fri fra skole til 17.00
Tirsdag 06.30-08.00 - fri fra skole til 17.00 - 30 tirsdage om året er der aften
SFO, hvor vi lukker kl. 19.45
Onsdag 06.30-08.00 - fri fra skole til 17.00
Torsdag 06.30-08.00 - fri fra skole til 17.00
Fredag 06.30-08.00 - fri fra skole til 16.30
Der er et samarbejde med SFO1 om morgenen, hvor der er mulighed for
morgenmad samt sidst på eftermiddagen, hvor SFO1 og 2 i flere tilfælde slås
sammen.
Morgen SFO i SFO1 alle dage kl. 06.30 til 07. 50
TLF.
SFO2 72 36 39 46
Kontor 72 36 74 30
Leder Jette Kjær Jørgensen 72 36 63 36

Venlig hilsen Personalet i SFO2

