NORDBYSKOLEN

ForårsSFO Nordbyskolen 1. april 2018
Guldborgsund Kommune har strategiske målsætninger, der handler om, at vi som institutioner skal optimere og arbejde på tværs og gå nye veje, for at levere mest mulig service og kvalitet.
Nordbyskolen og Kulturbørnehaven Nordstjernen arbejder ud fra denne baggrund med at udvikle og forbedre brobygningen fra børnehave til ForårsSFO under overskriften `Kultur i en klog krop` ud fra følgende kriterier:
Socialt:
Vi ønsker at skabe bedre muligheder for at lade børnegruppen opleve mere sammenhængende tid og mulighed for at
være i en mindre gruppe.
Læringsmæssigt:
Vi ønsker at udvide muligheder for at udnytte forskellige fysiske læringsmiljøer i forhold til de lærings- og strategimål,
der findes på Nordbyskolen og i Kulturbørnehaven Nordstjernen.
Kompetencemæssigt:
Vi ønsker at have uddannede pædagoger i hele brobygningsforløbet, der arbejder sammen i team.
Ressourcemæssigt:
Vi ønsker at udnytte samarbejdet til at skabe bedre normering og en optimering af anvendelsen af lokalerne på Nordbyskolen og i Kulturbørnehaven Nordstjernen.
Mål for perioden:
Bedre udnyttelse af vores kompetencer og ressourcer på tværs af Nordbyskolen og Kulturbørnehaven Nordstjernen,
til fordel for børnene i ForårsSFO.
At skabe bedre rammer for børnenes socialisering i den nye gruppe, samt give et mere varieret pædagogisk indhold i
forløbet, til gavn for de lærings- og socialiseringsmål, vi arbejder efter.
Indskrivning og ansvaret:
Dit barn indskrives på Nordbyskolen 1. april 2018 og er tilknyttet ForårsSFO og SFO i perioden frem til første skoledag.
Skolelederen har det overordnede ansvar for barnet fra 1. april.
Lokalerne:
ForårsSFO vil have lokaler på Nordbyskolen og i Kulturhuset Nordstjernen. Lokaler i Nordstjernen og i SFO vil være
særligt indrettet til netop dette forårsforløb. Ligeledes vil Forårsbørnene være i SFO på skolen hver dag. Her kan de
deltage i aktiviteter, lege på legepladsen og spise deres medbragte eftermiddages mad.
I forløbet bliver der mulighed for bl.a. at benytte skolens Multisal til forskellige aktiviteter.
Personalet:
Der vil i perioden hvor dit barn er i ForårsSFO, være et fast personale tilknyttet gruppen. Pædagogerne vil være fra
Nordbyskolens SFO og fra Kulturbørnehaven Nordstjernen. Der vil være gennemgående pædagoger, da barnets skift
til skolen, skal foregå så positivt som muligt.

Indhold i perioden:
Der vil være fast struktur for ugen og den vil indeholde mange forskelligartede aktiviteter. Der vil blive arbejdet med
emner med fælles udgangspunkt i, at gøre børnene klar til skolen efter sommerferien. Arbejdet vil foregå i større og
mindre grupper og optimeringen af ressourcerne til gruppen, giver mulighed for bedre at tilgodese det enkelte barn.
Madpakker og frugt:
Børnene medbringer selv deres frokost og eftermiddags mad fra 1. april. Der vil være køleskabe til rådighed.
Iportalen:
I ForårsSFO vil Iportalen blive introduceret til jer. Dette er vores elektroniske kommunikationsværktøj, der giver mere
tid til de pædagogiske aktiviteter med børnene. Iportalen bruges til kommunikation omkring fridage, sygdom og andre
beskeder mellem institutionen og forældrene. Vi forventer at I forældre hurtigt kommer i gang med at bruge Iportalen, da det betyder mere tid til det enkelte barn. Se mere i SFO velkomstfolderen for at komme godt i gang.
Sommerferien uge 27-32:
Sommerferieperioden er på Nordbyskolen og børnene er kun på Nordbyskolen.
Det er personalet i SFO der dækker sommerferieperioden.
Inden opstarten:
I marts måned afholder vi informationsmøde for børn og forældre.
Vi starter på Nordbyskolen og går efterfølgende i Kulturbørnehaven Nordstjernen. Her vil der være information omkring forløbet i ForårsSFO og I kan møde dem der skal være sammen med jeres børn.
I Nordstjernen kan I se de lokaler der bliver base for ForårsSFO.
Der ud over, vil der blive arrangeret dage, hvor børnene kan komme på besøg på skolen inden de starter.
Ligeledes vil vi bestræbe os på at personalet, der skal være i ForårsSFO, komme på besøg i de institutioner, vi modtager flest børn fra.
Vi vægter meget at barnet får en god start og at der er en god dialog med jer forældre omkring de behov jeres barn
har.
Mandag den 13. august 2018 er første skoledag på Nordbyskolen og børnene starter i børnehaveklassen.

