Velkommen til

Glidende Overgang følger skoletiderne –
herefter er der SFO

Glidende Overgang 2018

For det enkelte barn er glidende overgang
starten på noget nyt, og det kan være et stort
skridt for det enkelte barn, men også for Jer
forældre. Det er derfor vigtigt, at der er et tæt
samarbejde mellem børnehave, skole og
forældre for at sikre en god og tryg overgang.

Aalykkeskolen
Aalykkegade 2, 6000 Kolding
TLF. SFO: 79 79 78 32

Dagen i glidende overgang vil blive skemalagt
med en fast struktur fra kl. 8.00.
Der vil blive lavet ugeplaner som i kan finde
på vores hjemmeside, og på opslag i SFOen.
I løbet af de 3 måneder vil vi prioritere
følgende:


Vi vil i glidende overgang arbejde med:







SFO åbningstider
Mandag til onsdag
6.30 - 8.00 og 14.15 - 17.00
Torsdag
6.30 – 8.00 og 13.20 – 17.00
Fredag
6.30 - 8.00 og 13.45 - 16.00

Sociale kompetencer
Personlige kompetencer
Sproglige kompetencer
Natur og naturfaglige fænomener
Motorik og bevægelse
Design

Børnene bliver opdelt i to grupper, som kører
i hver måned, hvorefter der dannes nye
grupper.
Dette gør vi for, at børnene får så mange
legerelationer som muligt, og for at se i hvilke
gruppesammenhænge det enkelte barn trives
bedst. Denne erfaring danner grundlag for
den egentlige klassedannelse til august.










At børnene lærer skolen og skolens
nærområde at kende, samt øver sig i at
færdes i trafikken.
At børnene, gennem pædagogiske
aktiviteter, lærer hinanden og de voksne
at kende.
At der vil være mulighed for at lege.
At der arbejdes med tal, bogstaver,
historiefortællinger, kreativitet,
bevægelse m.m.
At børnene udvikler evnen til at
modtage kollektive beskeder.
At vi løbende snakker med børnene om
hvordan de har det.
Der udarbejdes skoleparathedstest i juni
mdr.

Praktiske informationer

Solpolitik:

Madpakke:

Vi forventer at børnene er smurt med
solcreme hjemme fra, når der er behov for
det.

Det er vigtigt at børnene har en
god madpakke med, da vi spiser
mad ca. kl. 9.30 og kl. 11.00.

De ansvarlige for glidende overgang 2018 er:
Lotte Juhl

Frugt:
Vi har en velfungerende
frugtordning som sikrer, at
børnene hver eftermiddag får
lidt at spise.
Frugtordningen koster 250 kr. hvert halve år.
For GLO perioden koster frugten 100 kr.
Tøj:
Det er vigtigt at børnene
har skiftetøj til al slags
vejr, og inde sko.

Forældrekaffe og fredagscafé:
Der er altid kaffe/the på kanden
eller automaten i cafeen, men
om fredagen er der fredags café
med kaffe og kage, til såvel børn/søskende og
forældre. Her er der mulighed for at
hyggesnakke med de andre forældre og os
voksne.

Christina Lorentzen

