Velkommen til Nordbyskolens SFO og ForårsSFO
skoleåret 2017-2018
SFO har åben
Mandag og tirsdag
Fredag

6.30-8.00 og fra uv. til kl. 17
6.30-8.00 og fra uv. til kl. 16

Telefonnr.
SFO mobil
Skolens Kontor
ForårsSFO
Iportalens sms nummer

2518 0189
5473 2600
2518 9843
+45 6099 4030 2557

SFO-telefon er en Akut-telefon. Vi modtager ikke telefonopkald og små
sedler, da Iportalen fungerer og giver mere tid til de enkelte børn.
Dagens opbygning
Kl. 6.30 til 8.00 er der morgenåbent i SFO.
De børn, der ikke kan nå at spise morgenmad hjemme, kan spise i SFO
frem til kl. 7.30.
Vi er altid ude den første halve time i SFO
Hver dag er der Multisal (minus fredag), udeleg, leg, fordybelse og
planlagt værksted. Vi fordeler pædagogerne på så mange poster der er
personale til.
Caféen
Caféen er bemandet med en voksen der hjælper og hygger med
børnene. Caféen åbner når børnene har været ude og lege. Den er
åben så længe der er behov.
Kl. 15 minder vi børnene om at de skal huske at spise deres
eftermiddagsmad. De nye forårsbørn og andre børn der har svært ved
at huske at spise, laver vi særlige aftaler med. Sig til hvis der er behov
for at hjælpe jeres barn.

Værksteder
Hver dag vil der være en eller to forskellige værksteder, hvor børnene
har mulighed for at fordybe sig. Vi skriver på tavlen hvilke aktiviteter
der er hver dag og hvilke voksne der er på dem.
At være ude
Vi bruger til daglig legepladsen, boldbanen og græsarealerne ved siden
af cykelstien.
Området bag ved skolen og søen, samt skoven og legepladsen ved
skoven bruger vi, når dette er planlagt som en aktivitet, da der skal
være voksne med. Det er kun de største børn (2 & 3 kl.) og kun 5-6
stykker, der kan få lov til at være på legepladsen uden voksen, dog
altid når der er lavet aftale om det.
Ipad og Playstation
Vi har faste spilledage hver tirsdag og torsdag.
Børnene må spille i 20 minutter og spiller kun en gang pr. dag.
Andre omstændigheder kan medføre, at vi beslutter at åbne for en
ekstra spilledag.
Multisalen
Vi bruger Multisalen hver dag og hver anden fredag. Der er altid
voksne i mulitsalen.
Når børnene skal hjem fra SFO
Vi bruger meget af skolen i SFO og derfor kan det tage tid at finde jeres
barn når I kommer og henter.
I meget velkommen til at slå jer ned og hygge med jeres barn inden I
går hjem, og vi giver gerne en kop kaffe 

Retningslinje for ”Gå hjem” tider i SFO







Vi sender børn hjem kl. 14 - 15 - 16 - 17.
Vi sender ikke børn ud til jer på parkeringspladsen.
Husk at aftale med dit barn, at det skal gå hjem efter
undervisning, hvis barnet ikke skal i SFO. Vi sender først børn
hjem fra kl. 14.
Alle beskeder til SFO skal skrives i Iportalen inden kl. 12. Har du
glemt at skrive gå hjemtid e.l. i Iportalen, beder vi dig om selv
at komme og hente dit barn i SFO.
Skal dit barn med et andet barn hjem, skal det skrives i
Iportalen.
Telefonen er kun til akut-opkald.

Fritidsaktiviteter
Børnene har mulighed for at gå fra SFO til fritidstilbud. Svæveren
minder dem om det, når tiden er. SFO har ikke samarbejde med
foreningerne, derfor skal I selv skrive aktiviteten ind i Iportalen.
Ud krydsning
Når børnene går hjem fra SFO, skal de sige farvel til en voksen, og
krydse sig ud af Iportalen.

Helligdage og lukkedag i SFO
Se skolens feriekalender på hjemmesiden.
For at bruge SFO i ferierne skal barnet tilmeldes via Iportalen.
Vi sender ferietilmelding ud via Iportalen som I skal svare på.
Det er vigtigt at vi ved hvor mange børn der kommer, af hensyn til
planlægning af personalets egen ferie.
Hører vi alligevel ikke noget, registrerer vi barnet til at have ferie.
24. december
SFO har lukket
Mellem jul og nytår 2017
Sampasning på Sofieskolens SFO. Kræver særlig tilmelding.
Grundlovsdag
SFO har lukket
Påske 2018
Den. 26. – 28. marts 2018 er der nødpasning på Nørre Alslev skole SFO.
Kristi himmelfartsdag
11. maj nødpasning i Sundskoles SFO. Kræver særlig tilmelding.
31. december 2018
Nødpasning på Nørre Alslev skoles SFO. Kræver særlig tilmelding.
Nødpasning er pasning i en af kommunens SFO-er uden personale fra
egen SFO.

Iportalen
Iportalen er et elektronisk kommunikationsværktøj, som giver os mere
tid til de pædagogiske opgaver og til det enkelte barn. På Iportalen skal
du melde fridage, sygedage, gå hjem tider, selvbestemmer og skrive
beskeder til os.
Du kan logge på Iportalen gennem ForældreIntra eller via adressen
nordbyskolenssfo.iportalen.dk.
Første gang du logger ind, bliver du bedt om at ændre din
adgangskode.
Brugernavn og kode er den samme som til Intra.
Iportalen finde ikke som APP, men du kan lægge den som foretrukken
på din mobil.
Nedenfor er lidt om Iportalens forskellige funktioner
I kan sende sms til Iportalen på +45 6099 4030 2557, så kommer
beskeden lige ind i Iportalen.
Opdater stamkort
I ”Min menu” kan du klikke på dit barns navn for at komme ind på
barnets side. Her skal du udfylde den personlige information om
barnet.
Aktiviteter
Hvis jeres barn/børn går til en fritidsaktivitet som musik eller
gymnastik, skal I oprette aktiviteten. Så giver Iportalen os besked om,
hvem vi skal sende til fritidsaktiviteter.
Selv bestemmer
Selvbestemmer gælder kun for hele dagen.
Ferie og sygemelding og andre beskeder
I skal melde ferie, fridage og sygedag via Iportalen. Går jeres barn hjem

lige efter skole, skal i lave en fridag.
Ligeledes skal I skrive beskeder til os via Iportalen om hvem der
henter, legeaftaler og lignende inden kl. 12 på dagen.
På Iportalen finder du hjælpevideoer og en brugermanual. Oplever I
opstartsvanskeligheder, skal I endelig komme og få hjælp af os.

Specielt til ForårsSFO fra 1. april til 29. juni 2018
Forårs er planlagt i samarbejde med Kulturbørnehaven Nordstjernen.
Vi arbejder sammen omkring personale, lokaler og andre aktiviteter.
Nordstjernen ligger tæt på skolen og mange af vores børn har gået der.
Vi tilbyder
At skabe en tryg, struktureret og overskuelig hverdag
Aktiviteter og leg, der tilgodeser det enkelte barns behov og udvikling
Målet er
At forberede børnene til skolen
At arbejde på at få et godt socialt sammenhold, styrke fællesskabet i
gruppen
Vi øver dagligt
At være en god kammerat
At sidde stille
Lytte til andre
Vente på tur
Selv at fortælle, række fingeren op
Forstå kollektiv besked
Koncentrere sig
Klippe, tegne
Skrive sit navn
Forstå begreber om sin verden (familie, alder, adresse osv.)
Være selvhjulpen ved påklædning og toiletbesøg
Holde styr på egne ting
Konfliktløsning
Klappesystem
Vi opfordrer til
At børnene møder op hver dag inden kl. 9.00
At I hjælper børnene med at huske aftaler

At I er med til at ”øve” færdigheder
At I sørger for et ubesværet ”morgenfarvel”
At I har tillid til at vi ved, hvad vi gør
Praktiske oplysninger
Husk hverdag:
Madpakke
Drikkedunk
Eftermiddagsmad
Skiftetøj
Regntøj og gummistøvler
Evt. hjemmesko
At give besked ved fravær og sygdom inden kl. 9.00 på Iportalen.
Altid at sige godmorgen og farvel.
Rygsæk
Er der navn i tøj, sko o.l. er der størst sandsynlighed for at det kommer
tilbage til jeres barns garderobe.
Dagens rytme
06.30 - 09.00 ForårsSFO åbner og der er morgenmad frem til kl. 7.30
09.00 - 09.30 Fællessamling
09.30 - 11.00 Skoleforberedende aktivitet, ture og lege i større eller
mindre grupper
11.00 - 12.00 Frokost
12.00 - 13.30 Udeaktiviteter
13.30 - 17.00 SFO aktiviteter og eftermiddagsmad i caféen

