Værd at vide om sfo’en
”Solsikken”

på
Vinde Helsinge Friskole
Vi har i denne lille folder samlet mange af de oplysninger, som er værd at vide for familier, som benytter skolens sfo.

Lidt historie m.m.
Vinde Helsinge Friskole startede i 1867. I 1890 kom efterskolen til.
Skolefritidsordningen (Sfo’en) startede i 1993 som en lille pasningsordning med
meget få elever. I august 1994 startede den som en selvstændig afdeling (kaldet
”Solsikken”). Det har lige fra starten været vores mål at skabe en sfo med en tryg og
hjemlig atmosfære, hvor børnene kan være aktive, kreative og have det godt efter
skoletid.
”Solsikken” er et pasningstilbud til friskoleeleverne i 0. – 3.klasse, men evt. også for
4. og 5.klasse, hvis der er behov for det. Der er pasningsgaranti for alle.
Sfo´en har deres egne lokaler, som ligger i forbindelse med indskolingsafdelingen
og legepladsen. I dag er der ca. 80 børn i sfo’en.
Det er Lotte Andersen, der er leder.
Åbningstider
Sfo’en har åbent alle hverdage med undtagelse af: mellem jul og nytår, de 3 dage
før påske, dagen efter Kr. Himmelfartsdag og 3 uger i sommerferien.
På almindelige skoledage har sfo’en åbent fra kl. 06.00 (mellem 6.00 og 6.15
aflevering på Friluftsgården) og fra 13.05 til 16.15 i sfo derefter pasning til kl. 17.00
(fredag til kl. 16.30) på Friluftsgården.
På skolefridage, hvor sfo’en har åbent, er der åbent fra kl. 06.00 til 17.00 (fredag til
kl. 16.30)
Kontakt
Vi vil løbende gennem året holde jer orienteret om vores aktiviteter, arrangementer,
kolonien og evt. luseangreb mv. ved opslag på døren og ved beskeder på intra/ i
FRI-NYT.
Vi vil meget gerne vide, hvornår jeres børn skal hjem evt. med hvilken bus mv. I kan
give besked om morgenen, eller I kan ringe på skolens telefon (5885 9100).

Moduler og økonomi
Der er flere forskellige muligheder for at brugen af sfo’en.
Basis-sfo:

Alle elever i 0. – 3. kl. er med i basis-sfo og det dækker en ½
time før morgensang og en ½ time efter skoletid.
De er ikke med i madordningen, koloni og aftenarrangementer.

Deltid:

5 – 15 timer om ugen i almindelige skoleuger.
Inkl. madordning

Heltid:

Over 15 timer om ugen.
Inkl. madordning

Tillæg: I efterårsferien (uge 42), vinterferien (uge 7) og en uge i juli er der et tillæg
på benyttelse af sfo’en. Kolonien i starten af sommerferien betales ligeledes
særskilt.
Klubmodul:

For 4. – 5. kl. Det dækker 8 timer om ugen. Det er inkl.
madordning. Der er mulighed for at deltage i koloni m.m.
Der kan tilkøbes ekstra tid i skoleferierne.

Taksterne for ovenstående vedtages hvert år af bestyrelsen. Betalingsoversigt fås
på kontoret. Den er også på vores hjemmeside (www.vindehelsinge.nu), sammen
med mange andre gode oplysninger.
Dagligdagen i sfo’en
Kl. 06.00 kan børnene afleveres på Friluftsgården, de hentes over i sfo´enåbnes
sfo’en af vores 0. kl. leder eller sfo personale. Der er fri leg og morgenhygge indtil kl.
08.15, hvor børnene går til morgensang. Der er mulighed for at få morgenmad (kl.
6.15 til ca 7.30).
Efter endt skolegang møder børnene op i sfo´en og der er mulighed for leg og mad
for alle på deltid, fuldtid og klubmodul. Der er ingen mad for børn i basismodul.
Vi lægger vægt på, at der er en god stemning ved bordet og at børnene lærer
almindelig bordskik. Madpakker, der ikke er spist i frikvarterene spises først.
Derefter tilbydes børnene forskellige aktiviteter/værksteder. Det kan være forskellige
kreative aktiviteter i sfo’en afhængig af årstid og højtider. Vi har også mulighed for at
benytte skolens faglokaler. Vi har ligeledes skolens friluftsplads ved søen, hvor vi
forsøger at henlægge aktiviteter, når vejret tillader det. Sportspladsen bliver også
brugt flittigt til forskellige boldspil og lege. Vi har også vores egen lille ”klub”, hvor
der er mulighed for de ældre fra 4.5.kl at hygge.
Vi tilbyder lektiecafe hver dag fra mandag til torsdag og der vil være en voksen
tilstede. Man tilmelder barnet lektiecafeen om morgenen ved at give morgenvagten
besked.
Når I kommer og henter jeres børn, er I altid velkommen til at komme i ”køkkenet”
og få en snak, der er som regel også kaffe på kanden. Det er rart for børnene at
opleve, at afhentningen ikke er en stresset situation.
Vi lukker kl. 17.00 (fredag kl. 16.30) og vi vil bede jer vise respekt for personalet ved
at overholde dette tidspunkt. Skulle I en enkelt dag blive forsinket er det vigtigt, at I
ringer og giver besked.
Bussen
Busserne holder lige udenfor skolen, så børnene kan gå til busstoppestedet uden at
skulle over vejen. For at lære børnene rutinen, følger vi dem til bus indtil
efterårsferien. Resten af året går de selv til bussen, vi sørger dog for at fortælle
dem, når det er tid.

Garderobe og skiftetøj
Børnene i 0.kl. har deres egen lille garderobe i indgangen til sfo’ en og ved klassen.
1., 2. og 3. kl. har garderobe i gangen foran friskoleklasserne.
Det er vigtigt, at børnene har regntøj og skiftetøj i en pose i garderoben. Der kan ske
forskellige ”uheld”, som gør, at der skal skiftes tøj, og det kan være meget
ubehageligt (pinligt) for børnene, hvis det ”går galt” og de ikke har noget skiftetøj.
Om vinteren skal børnene benytte skiftesko. HUSK navn på alt, da vi har meget
glemt tøj liggende.
Sygdom m.m.
Hvis børnene er syge og dermed ikke møder i skolen, ringer I til sfo´en om
morgenen. Er der andre afvigelser fra den normale dagsrytme, vil vi også meget
gerne have det at vide.
Bliver jeres barn syg, mens det er i sfo’en, vil vi kontakte jer – hjemme eller på
arbejde – så I kan komme og hente barnet.
Hvis vi konstaterer lus på jeres barn, vil vi give jer besked omgående. Vi forventer,
at I straks går i behandling.
Arrangementer, koloni mv.
I efteråret har vi som regel et aftenarrangement på skolen for børnene. Nogle gange
har det været med overnatning. Det kan fx være Halloweenfest, julefest eller lign.
Lige inden jul holder vi altid en eftermiddag, hvor I forældre er velkommen til at
komme og få julegodter og hyggesnakke (se på intra).
I starten af sommerferien holder vi 3 dages koloni. Det kan være 3 dage på skolen,
friluftspladsen eller i en spejderhytte, på en campingplads eller andet.
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