Vigtigt at vide
- for forældre til børn i Højmeskolens SFO

Legeaftaler:
SFO’ens børn elsker at lege - og ofte ønsker de mere leg, end hvad der
kan nås i SFO’en. Derfor er det populært blandt børnene af lave
legeaftaler. For at undgå misforståelser børnene imellem opfordrer
SFO’en til, at legeaftaler laves senest dagen før.
Skulle en legerelationer i løbet af dagen afføde, at der opstår ønske fra
børnene om at lave en legeaftale, kan dette lade sig gøre, når mindst en
forælder er tilstede og kan tage ansvaret for, at der er styr på aftalen.

Mobiltelefoner:
Mange af Højmeskolens SFO-børn har en telefon med i skole og SFO.
I SFO-tid skal mobiltelefoner som udgangspunkt opbevares i tasken, da
vi i SFO’en dyrker den fysiske interaktion mellem børnene. Har dit barn
svært ved at lade mobilen blive i tasken, kan der laves aftale om, at
telefonen kan ligge køkkenet i SFO’en, indtil en forælder afhenter den.

Komme/gå i Aula:
I gangen ved SFO’en er den eletroniske tavle med overblik over hvilke
børn der er i SFO’en og hvilke, der er gået hjem.
Det er også muligt at tilgå komme/gå i Aulas app eller fra din browser.
Børn tjekkes ind i komme/gå-modulet i Aula. Den voksne i skoledagens
sidste time sørger for, at dette sker.
Husk at lade dit barn markere, at han eller hun er gået, når du afhenter.
Du er velkomne til at bede SFO-personalet om hjælp, skulle du have
brug for det, i forhold til komme/gå-skærmen.
I SFO øver vi sammen med børnene, at de på skærmen markerer, hvor
de er henne, når de er i SFO’en.

Oprydning:
I SFO rydder børnene op efter sig selv. Vi taler om, at det er praktisk og
dejligt når de ting, vi gerne vil bruge, er på deres plads.
Du kan bakke SFO’en op i, at dit barn rydder op efter sig selv så de ting,
han eller hun har brugt og leget med, kommer på plads. Gør det til en
vane, at støtte og minde dit barn om at rydde op efter sig, når en leg
forlades.

Afhentning:
Sæt god tid af til at hente dit barn i SFO’en.
Da SFO har et stort udeområde, hvor børnene frit bevæger sig omkring,
alt efter hvor legen fører dem hen, kan det tage tid at lokalisere dit barn.
Med tiden lærer du dit barns yndlingssteder at kende, hvorfor afhentning
efter hånden bliver mindre tidskrævende.
Du opfordres til at lade din mobiltelefon være og til at investere din tid i
at lytte til dit barn, som helt sikkert gerne vil fortælle, hvad han eller hun
er optaget af og hvor, med hvad og hvem, dagen er brugt.
Har du et barn, der går i forårs-SFO eller 0. klasse forventer vi, at barnet
afhentes i SFO’en.
Går dit barn i 1. til 4. klasse, kan du som forælder lave aftale med dit
barn om selv at gå fra SFO på et aftalt tidspunkt.
Dit barn skal sige farvel til en voksen og tjekke ud i komme/gå inden
SFO’en forlades.

Gaderobe:
Den sidste hverdag inden ferier og helligdage skal du tømme dit barns
gaderobe.

- Lav legeaftaler i god tid
- Tjek ud via elekstronisk skærm eller
app og sig farvel til en voksen
- Husk oprydning
- Sæt god tid af til afhentning
- Børn i forårs-SFO og 0. klasse
afhentes i SFO’en
- Børn i 1.-4. klasse kan selv gå fra
SFO’en efter aftale
- Tøm gaderoben
op til ferie- og
helligdage.

