Velkommen til

SFO ”Fristedet” og
klubben

Åbningstider
SFO:

SFO ”Fristedet” og klub
Lysabild Børneunivers
Lysabildgade 2 A
6470 Sydals
Tlf.: 8872 6941
bhabild@sonderborg.dk
www.lysabild-skole.dk
www.sfoweb.dk

Mandag til torsdag

kl. 6.00 - 7.45 &
kl. 14.00 - 16.45

Fredag

kl. 6.00 - 7.45 &
kl. 13.30 - 16.15

KLUB:
Morgenmodul kun for 3. kl
Mandag til fredag
kl. 6.00 - 7.45
Eftermiddagsmodul - kun på skoledage
Mandag til fredag
kl. 14.00 - 16.45

Personalet
Ind– og udmeldelse
sker via Sønderborg kommunes
hjemmeside:
www.sonderborgkommune.dk

Pædagog

Jette Fuglsang

Medhjælper

Maria Plath

Leder

Jane Andresen

Praktikant

Andrea Lauritsen

Ferie pasning og lukkedage
I Lysabild Børneunivers (børnehave & SFO) tilbydes fælles pasning på
følgende dage og uger.
Pasning kan tilkøbes via kommunens pladsanvisning.
2017:
Skolernes vinterferie uge 7
Mandag, Tirsdag og onsdag inden påske
26/5 (dagen efter Kr. Himmelfartsdag)
Sommerferieugerne 28, 29, 30 og 31*
Skolernes efterårsferie (uge 42)
Juleferien d. 27.-29./12.
Pasning i juli måned er ikke en del af de nuværende SFO-moduler, men der kan,
via den kommunale pladsanvisning, tilkøbes pasning (for SFO børn).
*I sommerferien 2017, indledes et samarbejde med Fynshav Børneunivers, hvor
vi tilbyder en fælles sommerferiepasning for dagpleje, børnehave og SFO børn.
I 2017 foregår sommerferiepasningen i Lysabild Børneunivers.
Lukkedage i 2017, hvor der ikke tilbydes pasning:
Juleaftensdag den 24./12.
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Velkommen i SFO ”Fristedet” og klub
Vi byder jer velkommen og håber, at I må få en god tid i huset.
Denne folder er en information til jer forældre, for at I kan danne jer et billede af,
hvad SFO og klub tilbyder.
Børn og voksne har i virkeligheden de samme grundlæggende behov, og at starte i
et nyt miljø skaber usikkerhed, som vi voksne også kender til.
Vi vil derfor gerne opfordre forældre og barnet til at komme på besøg sammen og
opleve huset. Derved skabes en gensidig tryghed mellem barnet, forældre og personale.
SFO ”Fristedet”/klubben og Børnehuset Abildgård har lokaler ved siden af hinanden
og er bundet sammen med et fælles køkken område. Der er i det daglige mange
kontakter mellem børn og personale fra begge afdelinger. Der er således også et
naturligt samarbejde omkring de kommende 0. klasses børn.

Aflevering/afhentning
Når I henter barnet, er det vigtig, at I
giver besked til personalet.

Den daglige kontakt
Det er vigtigt, at forældre og personale
har et åbent og tillidsfuldt forhold til hinanden.
Det er nødvendigt, at vi snakker med
hinanden, viser hinanden respekt og får
sagt det vi syntes er godt eller det vi
undrer os over.
Når vi ser hinanden dagligt, er der ikke
altid tid til at snakke længe, men vi kan
altid finde et bedre tidspunkt.

I de tilfælde, hvor barnet hentes af
andre, følges med en kammerat, eller
selv skal gå hjem fra skole, skal
SFO´en have besked.
SFO/Klub har et registrerings program der hedder TABULEX. Første
gang i går ind på hjemmesiden:
www.sfoweb.dk skal iI bruge nem-id
– herefter skal I lave jeres egen kode. Her kan også registreres legeaftaler eller, hvis der er andre personer
der henter barnet. Vi håber I vil gøre
brug af systemet, da det letter vores
hverdag .

Vi beder jer respektere - for børnenes
skyld - at vi ikke kan afbryde igangværende aktiviteter med børnene for at
snakke.
Brug også gerne det lokale skoleintra til
kommunikation mellem hjem og SFO.
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Dagens gang i SFO og klub
Kl. 6.00–7.45

Morgenpasning sammen med børnehaven

Kl. 14.00–14.30 Café
Kl. 14.30–16.00 Aktiviteter
Kl. 16.00–16.45 Hygge og afslapning i køkkenet sammen med børnehaven
(fredag
kl. 16.00-16.15)

Hvad skal medbringes hver dag


Hjemmesko/indesko



Regntøj og gummistøvler samt udetøj til årstiden



Skiftetøj

Syge børn
Vi kan ikke modtage syge børn. Som syge betragtes børn med feber og børn med fx børnesygdomme i den smittebærende periode.
Barnet skal kunne indgå i SFOens/klubbens daglige rytme/aktiviteter.
Er I i tvivl, er I altid velkomne til at kontakte os.
Opstår der sygdom i SFO tiden, kontaktes forældrene.
Husk derfor altid at give besked om nye telefon
numre.
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Kostpolitik
Mellem kl. 6 og kl. 7.30 er der mulighed for morgenmad i køkkenet.
Der kan vælges mellem cornflakes og havregryn.
Hver dag mellem kl. 14 - 14.30 er der cafe i køkkenet og børnene tilbydes et lille måltid.
De fleste børn er sultne efter skoledagen og cafeen kan indeholde:
Frugt & grønt, brød, eller en lille varm ret.
Cafeen er et supplement til madpakken og der er fokus på at maden er
sund og varieret.

Målsætning
I samarbejde med forældrene, ønsker vi, at
tilbyde børnene et trygt og rart sted efter skoletid. Et sted hvor hovedvægten lægges på
retten til at være barn.
Det skal være et fristed, hvor der skabes mulighed for personligt rum og hvor der tages
udgangspunkt i det enkelte barns behov og
udvikling.
Samtidig tilstræbes det, at lære barnet at
indgå i det sociale samvær, tage hensyn til
hinanden og vise tolerance over for andre.
Vi bruger samtalen som redskab og accepterer ikke et ”grimt” sprog eller
”uhensigtsmæssig” opførsel.
Vi lægger stor vægt på barnets fysiske og
psykiske trivsel. De skal have en oplevelse af
selvværd og selvtillid.
I dagligdagen lægger vi vægt på at arbejde
såvel individuelt som i grupper.
Den nye og længere skoledag, har ændret
børnenes behov for styrede og planlagte aktiviteter. Børnene søger oftere selvvalgte aktiviteter, som f. eks. LEGO, tegne og forskellige
spil.
Der gives tilbud på forskellige aktiviteter ude
og inde, som børnene - efter eget ønske kan deltage i. Ligeledes lægges der vægt på
at udvikle og udvide de spontane ideer som
opstår blandt børnene.
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Lysabild Børneunivers
I januar 2008 startede et udvidet samarbejde mellem Lysabild Skole, SFO og børnehave omkring oprettelse af Lysabild Børneunivers.
Børneuniverset drives af en fælles bestyrelse med repræsentanter fra alle afdelinger.

Lysabild Børneunivers består af:


Den kommunale dagplejes legestue, hvor der er tilknyttet 2 dagplejere og
deres børn, samt en gæstedagpleje i forbindelse med Børnehuset Abildgård.



Børnehuset Abildgård for børn i alderen 2,9 til 6 år.



SFO ”Fristedet” for børn fra 0. kl. til 2. kl. og et klub tilbud for 3. kl. til 6. kl.



Lysabild Skole fra 0. kl. - 6. klasse

Samarbejde, tryghed, fællesskab, styrkelse af
lokalsamfundet, en rød tråd gennem børnelivet
er nogle af nøgleordene for vores børneunivers.
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Fælles børneunivers bestyrelse
Pr. 1/8-2016

Forældrerepræsentanter
Michele Abreu — skoledelen
Elisabeth Bladt — skoledelen
Tina Spornberger — skoledelen, næstformand
Camilla Beier — børnehavedelen og formand
Flemming Kock — skoledelen
Karla Jensen — skoledelen
Preben Brink—børnehavedelen
Lena Schmidt Hansen—børnehavedelen

Medarbejderrepræsentanter
Ole Jensen — Lysabild Skole
Karin Danielsen — Lysabild Skole
Inge Skov-Pedersen — Børnehuset Abildgård
Jette Fuglsang — SFO ”Fristedet”

Elevrepræsentanter
2 elever fra 5. & 6. klasse.

Ledelsesrepræsentanter
Mike Foss — leder af Lysabild Børneunivers
Jane Andresen —leder af Børnehuset Abildgård og SFO ”Fristedet”
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