Velkommen
I
Fristedet

Skolefritidsordningen Fristedet.
Skolefritidsordningen, også kaldet Fristedet, er åben for alle skolens
børn.
Åbningstider: mandag – torsdag:6.30 – 08.00 og 13.00 – 17.00
fredag: 6.30 – 08.00 og 13.00 – 15.30

Fritidsordningen Fristedet.
Rigtig mange af skolens yngste elever går i skolens fritidsordning Fristedet, og her handler det om børnenes fritid.
I Fristedet bliver der dagligt givet tilbud om aktiviteter, men alfa og
omega er, at det er børnenes fritid, så her skal der være mulighed for og
tid til fordybelse i den enkelte leg. Det er fritid, så børnene skal selv
kunne vælge, hvad de har lyst til at beskæftige sig med. De faste
aktiviteter er frivillige, og vi sætter legen i centrum. Det er vigtigt med
den frie leg, da det er her socialiseringen finder sted. Den finder nemlig
ikke i nær så udpræget grad sted i klasseværelset, og ligeledes ikke i
voksen styret aktiviteter. Den fri leg indtager en central plads i tiden i
Fristedet, hvor kammeratskabet på tværs af alder, klasse og køn dyrkes
og udvikles. Derfor har det også altid været skolens holdning, at det er
meget vigtigt at give børnene mulighed for selv at vælge til og fra de
daglige fastlagte tilbud, der gives i fritidsordningen. Fritidsordningen
Fristedet skal være et sted, hvor børnene er glade og trygge. Det vores
mål at give børnene et velfortjent ”frirum” i Fristedet. Et sted med
positiv og åben atmosfære, så alle føler sig velkommen.

Betaling:
De aktuelle priser samt rabat ved flere børn på
skolen og i børnehaven kan findes på
hjemmesiden.

Udmeldelse:
Udmelding skal ske pr. den 1. med en måneds
varsel.
Udmelding kan ske mundtligt til Fristedets
personale eller ved kontakt til skolens sekretær.

Fristedet er lukket i:
• Juleferien.

Fristedet holder lukket mellem jul og nytår.

• Kr. Himmelfart. Dag efter Kr. Himmelfart.
• Grundlovsdag.
• Sommerferie.
sommerferie.

Fristedet holder lukket fire uger i skolens

• Vinterferie.

Fristedet holder lukket i uge 7.

Fremmødekontrol / besked om fravær.
Fristedet er en kontrolleret pasningsordning, og vi fører daglig kontrol

med børnenes fremmøde, det er derfor vigtigt at forældrene giver
besked om børnenes fravær. Hvis der en dag er ændrede aftaler om
f.eks. hente- og bringe tidspunkt, eller hvis børnene skal med en
kammerat hjem, skal det altid meddelelses til en SFO-voksen enten
personligt, telefonisk, eller ved skriftlig besked.
Altså… Hvis ikke andet er aftalt, må børnene ikke selv gå med besked.

Dagens rytme.
06.30

Fristedet åbner.

Medbragt morgenmad kan spises i fritteren indtil kl. 7.30
08.00

Alle går i deres klasser.
Morgensamling for hele skolen. Fristedet lukker.
Skolens første time starter efter morgensang.

13.00

Fristedet åbner igen. (tirsdag kl.12.00)
Fristedet lukker kl.17.00. (Fredag kl. 15.30)

Eksempel på aktiviteter i Fristedet.
ü Fri leg. - Vi udnytter de fysiske muligheder der er på hele skolen,
både inde og udefaciliteter.
ü Boldspil på byens stadion.
ü Leg og bevægelse i skolens hal.
ü Musik, dans og bevægelse i musiklokalet.
ü Skovtur til en af de nærliggende skove.
ü Tur til åen.
ü Perle- og fedtstens-værksted.
ü Sløjd i skolens sløjdlokale.
ü Vi bager i skolekøkkenet.
ü Billedkunst og sy aktiviteter i skolens billedkunst lokale.
ü Kreative aktiviteter i Fristedets Hobbyrum.
ü Bordfodbold eller andre spil.
ü Computerspil.
ü Klip og klister, malerværksted, modellervoks, ler og andre
formningsaktiviteter.
ü Maddag.
ü Hygge ved bålpladsen.
ü Mooncars, rulleskøjter, hockey, legepladsen.

Dette er kun et lille udpluk af aktiviteter i fritterne. Vi tager
udgangspunkt i det enkelte barn eller børnegruppens behov og ønsker.
Vi lægger vægt på, at der er tid til at lytte til børnenes ønsker og forslag,
og derudfra skabe en dejlig tid i Fristedet.

Legetøj.
Børnene må medbringe legetøj til SFO-tiden på eget ansvar.

Sport og bevægelse.
I vinterhalvåret går vi op i hallen. Vi spiller, leger og danser eller hvad vi
nu kan finde på af fysiske aktiviteter. I sommerhalvåret foregår
aktiviteterne hovedsaligt udendørs.

Morgenmad.
Det er muligt at spise sin morgenmad i Fristedet fra fritteren åbner
kl. 6.30 til kl. 7.30.

Eftermiddagsmadpakke.
Vi holder en lille eftermiddagspause, hvor der er mulighed for at spise
den medbragte madpakke, frugt eller andet. Medbragt toast, nudler
eller anden mad kan varmes i SFO tiden. Ligeledes vil der altid være
mulighed for en læskende drik i form af saft eller vand.

Maddag.
En fastlagt ugedag i de lige uger har vi maddag. Vi bager og kokkererer,
så derfor er eftermiddagsmadpakken unødvendig. Husk at melde fra ved
fravær senest to dage før maddag. Betaling: 10 kr. pr. barn pr. gang.

BUS.
Alle skolens børn kan benytte skolens bus. Buskort købes på skolens
kontor. Se køreplan på skolebussen på skoleintra eller vindblaes.dk

Kontakt
SFO-leder: Kirsten Færgemann Andersen, tlf. 98 58 42 99

