Åbningstider:

Ind- og udmeldelse:

Mandag–torsdag: kl. 6.15 -8.10/14.10 –17.00
Fredag: kl. 6.15-8.10/13.10–16.00

Du kan ind- og udmelde dit barn i SFO’en,
samt ændre pladstype, via NemPlads pa
kommunens hjemmeside. Udmeldelse sker
med en maneds varsel pr. den 1. i maneden.
Ved indmeldelse bedes du ved opstart udfylde
jeres barns stamkort i Tabulex.

Er SFO’en, mod forventning, ikke aben kl. 6.15,
kan du ifølge aftale med Møldrup Børnehus
(børnehaven ved siden af skolen) aflevere dit
barn der, indtil der hurtigst muligt møder
personale ind i SFO’en.

Priser pr. 1. januar 2017:
Heldagsplads: 1570 kr.
Eftermiddagsplads: 1256 kr.
Morgenplads: 697 kr.
Morgenplads 4. kl.: 1288 kr.

Lene Winkler Kaldahl: Skolepædagog 37/t
i skole og SFO






Dan Rolle: Pædagogisk Assistent 37/t i
skole og SFO

Lukkedage i skoleåret 2017/2018:

Pædagogisk personale:

Lene Kølkær Thaarup (Høhår): Skolepædagog 37/t i skole og SFO
Tina Kousgaard Christensen: Skolepædagog
30/t i skole og SFO
Studerende:
Vi modtager løbende pædagogstuderende fra
VIA i Viborg.
Charlotte Purup: SFO/Klub-leder

Kontakt os:
SFO: Tlf.: 23643559
SFO/Klub-leder Charlotte Purup: Tlf.:
40873064
Mail: chhp@viborg.dk
SFO’en ved Møldrup Skole
Skolegade 27
9632 Møldrup







D. 24. og 31. december
Dagene mellem jul og nytar
Fredag efter Kr. Himmelfartsdag
Grundlovsdag
Ugerne 29, 30 og 31, hvor der vil være
mulighed for fællespasning i en af distriktets øvrige SFO’er

Ferieperioder
Har dit barn behov for at kommer i SFO i skoleferierne, skal det tilmeldes via Tabulex med angivelse af ’komme og ga’-tider. Børn, der ikke
har morgenplads, ma i ferierne møde ind fra kl.
8.00. Det vil fremga af nyhedsbrevene, hvornar
der abnes og lukkes for tilmelding til ferierne.

SFO’en ved
Møldrup

Skole
SFO med hjerterum og råderum

Velkommen

Vi vil med denne pjece gerne byde dit barn og
dig velkommen til SFO’en ved Møldrup Skole.
Der er pt. ca. 65 børn fra 0. kl. til 3. kl. i SFO’en
og ca. 50 børn fra 4. kl. til 6. kl. i Klubben. SFO’en
har til huse i indskolingen i 0. og 1. klasses lokaler samt i Pusterummet, der er SFO’ens fællesrum og køkken. Derudover benytter vi ogsa
’krea-rummet’, skolens gymnastiksal, bordtennis, Møldrup Hallen, vores balhytte samt mange
udearealer og legepladser.

Værdigrundlag
SFO-tid er børnenes tid, og SFO’en skal være et
frirum for børnene, hvor der bade er plads til
planlagte aktiviteter og ’fri ’ leg.
Vi lægger stor vægt pa at skabe trygge og genkendelige rammer for dit barn og for jer som
forældre. SFO’en skal være et rart sted at være,
og et sted, hvor der er omsorg og tillid. En god
atmosfære og en rar tone, samt masser af humor og godt humør, er omdrejningspunktet. Der
skal være plads til bade sjov og alvor.
I det daglige arbejder vi malrettet med det enkelte barns sociale læring, trivsel og udvikling og med børnefællesskabet som helhed. Det gør
vi bl.a. ved at støtte dit barn i at indga i lege og
venskaber pa tværs af alder og køn. Vi skaber
rum bade for lege, der ’larmer og fylder’ men
ogsa for lege og alene-tid, der kræver ro og fordybelse.
Vores SFO er endvidere ’skærm– og mobilfri’.
Dvs., at børnene ikke bruger/spiller pa computere, iPads, mobiltelefoner el. lign. SFO’en er
saledes ’mobilfelefonfri zone’ - og det gælder
ogsa for jer forældre.

Kommunikation
SFO’en benytter it-systemet Tabulex til registrering af børnene (’komme og ga’). Der er et link
til Tabulex pa Forældreintra. Derudover er I
altid velkomne til at skrive til Charlotte Purup
over Forældreintra, hvor ogsa manedsbreve,
manedsplaner, invitationer mm. bliver lagt ud.

Samarbejde
Det pædagogiske personale har, ud over timer i
SFO/Klub, ogsa timer i skolen og samarbejder
tæt med de lærere, der er tilknyttet de enkelte
klasser. Vi ser, og arbejder, dermed med barnet
bade i den kontekst og ramme, skolen og SFO’en
hver især og tilsammen udgør. Vi er saledes
’den røde trad’ i barnets samlede skoledag. Vi
ønsker et tæt samarbejde og en god dialog, med
jer forældre omkring jeres barn, og vi star altid
til radighed for en snak eller en mere specifik
samtale. Der er endvidere mulighed for, at det
pædagogiske personale kan deltage i skolehjemsamtalerne.

Dagens gang — det praktiske
SFO’en har aben hver morgen fra kl. 6.15 til kl.
8.10, hvor dagens undervisning starter. Der er
mulighed for at spise morgenmad i SFO’en til og
med kl. 7.30. Her serverer vi groft brød med div.
tilbehør samt havregryn/grød og cornflakes.
Børn, der ikke er tilmeldt en morgenplads, ma
møde ind pa skolen fra kl. 8.00.
I Pusterummets køkken er der et køleskab, hvor
børnene kan opbevare deres eftermiddagsmad.
Drikkedunke o.l. opbevares i skoletasken.
Nar undervisningen slutter kl. 14.10 (kl. 13.10
fredag), gar der en voksen i alle klasser for at
spise eftermiddagsmad med børnene til
kl.14.25.

O. og 1. kl. bliver tjekket ind i SFO’en via Tabulex pa en iPad af den voksne i klasserne, mens 2.
og 3. kl. selv tjekker ind pa touch-skærmen, der
hænger i Pusterummet, nar de er færdige med
at spise. Alle børn og voksne benytter endvidere
vores ’briksystem’, der viser, hvor det enkelte
barn/den enkelte voksne opholder sig.
Aftaler vedr. børnene skrives i Tabulex. Det kan
bade være faste aftaler og aftaler fra dag til dag.
Vi sender børn afsted hver halve og hele time.
Børnene har ogsa mulighed for at være
’selvbestemmere’, hvor de selv bestemmer,
hvornar de gar hjem inden for et vist tidsrum
f.eks. mellem kl. 16-17.
Om fredagen er Klubungerne hos os her i SFO’en fra kl. 14.10, hvor de har fri fra skole.

Hver måned


Manedsplan over aktiviteter



Manedsbrev



Fællesfødselsdag, hvor vi fejrer de børn,
der har fødselsdag den pagældende maned, og hvor vi holder børnemøde

Traditioner


Fastelavn/Paske (februar/marts/april)



Koloni (juni)



Tur til Hjerl Hede + 3. kl. afslutningsovernatning (juni)



Markedsdag (September)



Halloween (november)



Julecafeer (december)

