Velkommen
Til Katrinedalskolens
SFO
afd. Svinninge

Forord
Velkommen til Katrinedalskolens SFO – afd. Svinninge.
I denne folder kan du læse om SFO’en der er en del af Svinninge skole
For SFO’erne i Holbæk kommune er: Nærhed - Tryghed - Omsorg og Fællesskab
grundlæggende værdier, det betyder at:
Vi lægger vægt på, at børnene altid ved, hvor de kan finde en voksen at tale med. Derfor er
der i alrummet som regel en eller flere voksne til stede. Mange af de aktiviteter vi
igangsætter har til hensigt at styrke fællesskaber, både store og små samt på tværs af
årgange og alder.
●
●
●

Hold arme og ben på egen krop - vi lærer at bruge vores krop rigtigt
Vi taler til hinanden i en ordentlig tone - vi lærer at bruge vores sprog rigtigt
Vi passer på SFO'en og hinandens ting - vi lærer at respektere hinandens ejendom

SFO 1 og 2
SFO’en har til huse i skolens sydlige del – som også er skolens ældste bygninger. Vi ligger i
tilknytning til indskolingen.
Vores SFO 1 har et alrum med café, et legerum hvor der er plads til fx. at bygge huler, lege
med lego og dukker og spille brætspil. Dertil har vi et stort rum til kreative aktiviteter samt en
hyggekrog som blandt andet bruges til højtlæsning mm.
Vi har et stort udeareal, der rummer legeplads med forskellige klatre- og legeredskaber,
svævebane og en stor sandkasse. Vi har en multibane, bålplads, samt mooncarbane som vi
dagligt benytter. Som en del af skolen har vi naturligvis også mulighed for at låne skolens
øvrige faciliteter.
Alrummet er SFO’ens køkken/alrum. Det er her vi samles og her der er mulighed for
forholdsvis rolige aktiviteter. Rummet er indrettet med borde og stole, som muliggør tæt
kontakt mellem børn og voksne. Her er fokus på nærvær og fordybelse.
I Alrummet har vi en tavle med diverse vigtige oplysninger til både børn og forældre, samt
vores Tabulex skærm til tjek ind og ud – HUSK at tjekke ud efter endt SFO dag!
På vores 1. sal i SFO 1 har vi et krea lokale og en hyggekrog. I krea er der et væld af
muligheder, lokalet er fyldt med alt fra maling til sygrej og det er nemt at blive inspireret. Ud
over at udfordre børnenes kreativitet, giver begge lokaler mulighed for hyggeligt og socialt
samvær.
SFO 2 er et tilbud til de større børn, hvor rammerne er som i SFO 1, blot tilpasset og
målrettet de større børn. SFO 2 består af et hyggeligt lokale indrettet med hyggekrog,
mulighed for kreative aktiviteter, ”spillekorg” mm. Vi tager vi på Vilde Vulkaner og tilbyder
også 30 klubaftener om året, hvor vi bl.a. laver aftensmad sammen.
I SFO 2 lægges der vægt på frihed under ansvar. Børnene får flere muligheder og privilegier,
men skal samtidig deltage mere selvstændigt og aktivt. De har medindflydelse på
aktiviteterne, idet der jævnligt drøftes ønsker til diverse indkøb m.m.
Morgen SFO
Hver morgen kl. 6.15 – 08.15, åbnes SFO af 2 medarbejder. Vi tilstræber at børnene får en
god, rolig og hyggelig start på dagen. Der er morgenmad indtil kl. 07.30, og ca. kl. 08.05
sendes børnene i skole, hvor deres lærere byder dem velkommen.

SFO efter skolen
Når skolen slutter åbner SFO.
Mandag til torsdag lukker vi kl.16.45, fredag lukker vi kl. 16.15.
På mange måder er SFO'en et frirum, hvilket vil sige, at børnene selv kan vælge hvad de vil
bruge tid på. Hver dag først på eftermiddagen tilbydes et mindre mellemmåltid i vores café i
alrummet. Ellers er dagen fyldt med forskellige aktiviteter - både aktiviteter der er
pædagogisk målrettet, men også aktiviteter der er mere spontane, hvor vi griber pludselig
opståede ønsker, sjove og skøre idéer.
Omkring kl. 16.00-16.30 begynder vi så småt at lukke aktiviteterne ned efter en god dag.
Garderobeforhold
Børnene har deres tøj og tasker i skolens garderobe. Hvert indskolings barn har en fast
plads til overtøj og evt. skiftetøj. Husk, det er en god idé at skrive navn i jeres børns tøj. Det
ville være dejligt, hvis sko og andet bliver sat op, så gulvet er ryddet.
Glemmetøj
Vi samler løbende glemt tøj, sko og støvler sammen og lægger det i et aflåst lokale. Det er
naturligvis altid muligt at få låst op, hvis man vil lede efter sit barns glemte tøj. Op til ferier
skal børnenes garderober gerne ryddes, bl.a. så rengøringen kan tørre garderoben af.
Mobiltelefoni
Vi anser SFOén som et fristed, hvor børnene skal kunne udfolde sig frit. Når børn i SFO 1
har mobiltelefoner med skal de være slukket og ligge i deres tasker. For de børn, der
opholder sig i SFO 2 kan mobiltelefonerne godt, efter aftale med personalet - være i brug.
Tabulex
I SFO bruger vi IT systemet Tabulex. I Tabulex skal forældre skrive beskeder osv. til SFO
personalet – fx. hvornår børn må gå hjem osv. Legeaftaler og andre aftaler skal laves
hjemmefra, og skrives i Tabulex.
Hvis man laver aftaler med sit barn i løbet af dagen, er det vigtigt, at også SFO personalet er
informeret herom via Tabulex.
Hvis der er faste aftaler omkring et barn – fx. at barnet selv skal gå hjem eller sendes til
gymnastik, skal det fremgå på Tabulex. Ligeledes hvis andre end forældre må/skal hente
barnet. Det kan også være en påmindelse om, at barnet skal huskes på medicin. (Bemærk
at vi kun udleverer medicin – hvis der foreligger vejledning fra en læge, samt underskrift fra
jer forældre). Vi opbevarer medicin i et aflåst skab.
Aula
På Aula opslår vi relevante oplysninger og information op. Ex. vores SFO NYT, hvori der
hver måned kan læses om hvad der aktuelt sker i SFO’en.
Spørg gerne personalet i SFO’en for at få mere viden om systemet.
Vores pædagogfaglige afsæt
SFO’en er på mange måder et bindeled mellem dagtilbud og skole, og udgør således en
vigtig brik i overgangen fra børnehave til skole.
Alle medarbejder i SFO’en er tilknyttet skolen og er med i dele af undervisningen i de
forskellige klasser, fra børnehaveklassen til mellemtrinnet.
Vi vægter dagtilbuddets 6 læreplanstemaer højt:
●

Personlige kompetencer

●
●
●
●
●

Sociale kompetencer
Sprog
Krop og bevægelse
Naturen og naturfænomener
Kulturelle udtryksformer og værdier

Vi lægger vægt på at hjælpe børn til selv, at løse deres konflikter. Det gør vi gennem en
anerkendende pædagogisk tilgang, vores hensigt er, at børnene skal kende og tage ansvar
for - og bidrage til deres rolle i fællesskabet. Det skal de naturligvis have vejledning hertil af
os voksne. Vi arbejder målrettet med inklusion, rutiner og faste rammer i børnenes hverdag.
SFO’en er for alle børn, der går på vores skole – herunder vores I-klasse, som er vores
specialklassetilbud.
Arrangementer
Vi er en aktiv SFO og vi afholder større og mindre arrangementer af forskellige arter i løbet
af skoleåret bl.a. Halloweenfest og julehyggedag. Det bliver annonceret på AULA og med
plakater i SFO.
Vi opfordrer forældre og bedsteforældre til at deltage i de forskellige begivenheder, for at
styrke kendskabet til hinanden.
Vilde Vulkaner
Vilde Vulkaner er en børnefestival som finder sted fra onsdag til fredag i den første uge af
sommerferien. Hvert år deltager omkring 11.000 børn, og hver enkelt institution har mulighed
for at optræde på scenen med sang og musik. Om aftenen optræder kendte musikere på
scenen for os alle. Der er desuden gratis tivoli, boder og et kæmpe legeland til fri
afbenyttelse. Vi sover i telte og hygger os sammen med børn og voksne fra afd. Gislinge
SFO.
På festivalen oplever børnene frihed under ansvar. De får efter behov lov at gå rundt på
egen hånd to og to, og mødes med de voksne på aftalt tidspunkt og sted. De har alle et
fælles ansvar for at turen bliver god og hyggelig, og alle hjælper til med et eller andet
praktisk. I den samlede Katrinedalskoles SFO og bestyrelse er det besluttet at tilbyde denne
festival tur til samtlige 3.klasses SFO børn.
www.vildevulkaner.dk
SFO og forældre
Målet for forældresamarbejdet er, at der etableres en åben, ærlig og tryg dialog, så
medarbejder og forældre sammen kan skabe et godt fundament for børnenes udvikling og
trivsel.
.
SFO og skole
Vi har et velfungerende samarbejde, skole og SFO imellem. SFO’ens medarbejder deltager,
som før nævnt, i undervisningen både i børnehaveklasse, indskoling og på mellemtrin.
Vores opgave er at understøtte børnenes læring, sikre god trivsel og fungerer som bindeled
mellem skole og hjem.
SFO og dagtilbud Falkereden
I juni måned starter de kommende 0.klasse børn i førskole på SFO’en. Børnene vil således
være i SFO fra kl. 08.15-14.15, hver dag sammen med de medarbejder, der varetager
opgaven med førskolegruppen. Børnene vil derfor naturligvis have mulighed for også at
være i SFO i ydertimerne - altså morgen og eftermiddag sammen med de øvrige SFO børn.

I tiden frem til skolestart øver børnene sig på at gå i skole, ligesom de vænnes til SFO’ens
omgivelser og voksne.
Vi mener at SFO’en spiller en vigtig rolle, når det gælder om at sikre at overgangen fra
børnehave til skole bliver så god som muligt.
Katrinedalskolens andre SFO afdelinger Gislinge, Tuse og Udby.
Vi tilstræber at udbygge og styrke samarbejde mellem Katrinedalskolens afdelinger ved
eksempelvis fælles klubarrangementer, temadage m.m. Vi oplever, at børnene kan have stor
glæde af at møde nye kammerater og se hvordan andre SFO’er er indrettet. Vi mener, at
samarbejdet kan giver os mulighed for at udvikle og optimere vores pædagogiske praksis,
fordi vi på forskellig vis kan inspirere og hjælpe hinanden.
Takster og ind/udmeldelse
Børn kan indmeldes i SFO fra dag til dag.
Udmelding skal ske til den 1. i en måned og med en måneds varsel. Dette gøres via
Selvbetjening og ved brug af NemID.
Information om takster og ind/ud melding til SFO findes på Holbæk kommunes hjemmeside
Lukkedage
SFO’en har følgende lukkedage:
●
●
●
●
●
●

Juleaftensdag (ingen fællespasning)
Dagene ml. jul og nytår
Mandag, tirsdag og onsdag inden påske.
Fredag efter Kr. Himmelfartsdag.
Grundlovsdag (ingen fællespasning).
Uge 29 og 30.

På lukkedage tilbyder Holbæk kommune fællespasning for indskrevne børn i SFO’en. Det
foregår i Solsikken i Gislinge i tidsrummet 6.00 - 17.00 (fredag 16.45). Som det fremgår er
juleaftensdag og grundlovsdag dog ikke omfattet tilbuddet om fællespasning.
Mere info findes på Holbæk kommunes hjemmeside.

Kontakt
Katrinedalskolens SFO – afd. Svinninge
Hovedgaden 76 F
4520 Svinninge
•
•
•

Tlf. kontor: 72 36 82 60 / 72 36 40 78
Tlf. SFO1: 72 36 49 62
Tlf. SFO2: 72 36 36 53

Pædagogisk leder Dorthe Bergman
Mail: dorb@holb.dk

Åbningstider
Mandag - torsdag
Fredag

Kl. 6.15 – 08.15 og 14.15 – 16.45
Kl. 6.15 – 08.15 og 14.15 – 16.15

I ferieperioder er der åbent hverdag fra

Kl. 6.15 – 16.45 – fredag til 16.15.

Personalet i Svinninge SFO
Majbrit Jakobsen
Emine Feysa Yildiz
Karina Westergaard
Susanne Petersen
Kirsten Sihm
Sanne Larsen
Natasha Borgert – barsel / Anne Osnat Holmstrøm
Sidney Boye-Nielsen Studerende
Katrinedalskole områdeleder

Ib Krogh

Pædagogisk leder afd. Svinninge, SFO og indskoling

Dorthe Bergman

Pædagogisk leder afd. Svinninge, mellemtrin og I-klasse ind og mellem Mette Szkopek
Pædagogisk leder afd. Svinninge, udskoling, flexhold og I-klasser ud

Vivi Borello

Hertil har I-klassens pædagoger faste timer i SFO’en. Endvidere er der ofte tilknyttet ekstra
medhjælpere i praktikforløb, løntilskudsforløb samt studerende o.lign.

