Information
Normering »
Aalykkeskolens SFO består af 180 dejlige børn og ca. 12 pædagoger og en pædagogisk assistent. Vi har også jævnligt
folk i virksomhedspraktik, samt studerende fra UC Syd - Pædagogseminariet.
Børnene starter i glidende overgang den 1. april, det år de skal starte i 0. klasse, og frem til den 31. juli. Den
1. august starter de i SFO og 0. klasse, hvor de går frem til den 31. juli, det år de stopper i 3. klasse.

Tilhørsforhold »
SFO'en er en del af Aalykkeskolen og hører under Børne- og Uddannelsesforvaltningen.

Åbningstider »
På skoledage
Mandag – Onsdag:

06.30 – 08.00
14.15 – 17.00

Torsdag:

06.30 – 08.00
13.30 – 17.00

Fredag:

06.30 – 08.00
13.45 – 16.00

På skolefridage:
Fredag dog:

06.30 – 17.00
06.30 – 16.00

Aalykkeskolens SFO holder lukket på følgende dage:
De tre hverdage inden påske
Fredag efter Kr. Himmelfartsdag
Mandagen før Grundlovsdag
Uge 29 og 30
Alle hverdage mellem jul og nytår
I disse tre perioder vil en anden SFO være åben for vores børn.
Alle Kolding kommunes SFOer har desuden lukket grundlovsdag og jul.

Klasse-teams »
Til alle klasser er der tilknyttet en SFO medarbejder, som indgår i klassens årgangsteam. Der er et tæt og udbytterigt
samarbejde mellem SFO medarbejderne og lærerne, til stor gavn for børnenes trivsel og læring. I kan se hvem der er
tilknyttet de enkle teams på personalesiden.

Når du skal starte i Aalykkeskolens SFO »
Det er en stor omvæltning at komme fra børnehave til SFO, det kan for jer forældre i starten virke uoverskueligt, når
små og store børn leger imellem hinanden. Vi vil selvfølgelig gøre alt for at give jeres børn en god oplevelse ved
opstarten, så de bliver glade for at være her. Glidende Overgang er en fin måde at lære det hele at kende på, når man
starter på Aalykke.
Vi indbyder jer som familie til et tæt samarbejde gennem en åben og ærlig dialog, hvor I altid er velkomne til at få en
snak.
Det er vigtigt at huske at SFO-tid er fritid, hvor jeres barn kan deltage i forskellige aktiviteter alt efter lyst. Men fritid
kan også være afslapning, så er det den bløde stol og en kop varm te der trækker, er det også ok! Foruden de daglige
aktiviteter er der selvfølgelig også plads til og mulighed for at lege. Børnene lærer gennem leg, også selv om den er
ganske uforpligtende, og der knyttes derigennem ofte nye venskaber. De voksne er altid parate til at hjælpe, hvis der
skulle være brug for det. Hvad enten der drejer sig om hjælp til at løse en konflikt eller finde én at lege med, er det
rart og trygt at have en voksen i nærheden.
Som ny i SFOén er det en god ide at læse vores velkomstfolder, her kan I finde praktiske oplysninger om SFO'en.
Husk når dit barn starter i SFO'en
At udfylde en tilladelsesseddel i SFOen.
At meddele følgende: Adresseændring, nyt arbejde, nye telefonnumre, og hvis der sker ændringer i forbindelse med
forældremyndigheden.
At skrive i kontaktbogen på intra, hvis dit barn er syg eller holder fri.
At have skiftetøj liggende.

Dagligdagen og årets gang i SFO'en »
Når skoledagen slutter, hentes børnene i klasserne af en pædagog eller lærer. Børnene får ved denne lejlighed at
vide, hvilke aktiviteter der tilbydes i SFO’en.
Når børnene ankommer i SFO’en føres der, til stor tryghed for børn og voksne, fremmødekontrol. Det er et stort
arbejde, og vi vil derfor gerne vide, hvis jeres barn holder fri eller er sygt, og helst inden kl. 13.30. Dette foregår via
kontaktbogen på forældreintra. Hører vi ikke fra jer, er vi forpligtet til at ringe til jer.

Der er altid voksne i cafeen. Den "praktiske " er den der har overblikket, tager imod beskeder og det er også den
"praktiske" I skal sige farvel til. "Runnerens" hovedopgave er at "flyde" rundt i hele SFO’en og hjælpe, hvor der er
behov, samtidig med at der føres tilsyn med børnene. Det er også "runnerens" opgave at sende børn hjem. Der
hænger billeder i cafeen, som viser hvem der er "praktisk" og "runnere".
Året igennem byder Aalykkeskolens SFO på adskillige traditioner, vi fejrer julen, holder kræmmermarked, filmfestival,
Halloween og hver år i den første uge af sommerferien tager alle 2. og 3. klasser på en 3 dages koloni. Vi er meget
glade for vores årlige traditioner, som både børn og voksne har det rigtig sjovt med.

Frugtordning »
Hver dag når børnene har fri fra skole tilbyder vi et mellemmåltid, der kan bestå af frugt, koldskål, pastasalat, brød og
andet godt. Det er en ordning vi er meget glade for, både fordi børnene trænger til noget at spise på dette tidspunkt,
og fordi det giver mange muligheder for hygge og omsorg. Frugtordningen koster 250,- kr. halvårligt, og den
økonomiske del styres af en forældre. Fra personalet er det Karina Michelsen, der kan kontaktes hvis der er
spørgsmål. Hun planlægger fra uge til uge hvad der tilbydes. Hvis I har nye ideer til hvad vi kan servere, hører Karina
gerne fra jer.

Fredagscafé »
Hver fredag er der ernæringsrigtig kage og kaffe/the til børn og forældre. Vi håber, rigtig mange af jer vil give jer tid
til en hyggesnak med os voksne og de andre forældre. Det er en god start på weekenden, og det er noget børnene
sætter stor pris på.

Uddannelsessted »
Aalykkeskolens SFO er også et uddannelsessted, hvorfor vi ofte har studerende i huset. Vores uddannelsesplaner kan
findes på https://ucpraktikportal.dk/. Her kan de studerende læse, hvad Aalykkeskolens SFO kan tilbyde vores
studerende.

