Glidende Overgang

Ødis SFO

Velkommen til glidende overgang.
Kære forældre og børn i ”Glidende overgang”.
Velkommen til Ødis Skoles SFO.

Vi har glædet os til at møde jer og ser frem til, at skulle være sammen med jer i ”glidende
overgang”.
Glidende overgang er et tilbud mellem børnehave og skole, hvor der arbejdes med det enkelte
barns modenhedstræning med henblik på at gøre barnet klar til skolestart.
Glidende overgang forløber i tidsrummet 07.55 –13.55 i perioden fra 1. april til skolens
sommerferie. Der vil blive udleveret en månedlig aktivitetskalender, som mere detaljeret vil
orientere om planlagte aktiviteter.

Mål for glidende overgang ved Ødis Skole / SFO.

Mål At skabe tryghed for hvert enkelt barn ved at de lærer nogle faste voksne at kende i
SFO’en og i løbet af perioden lærer børnehaveklasselederen og de andre lærere at kende på
skolen.
Læringsmål – At børnene lærer personalet fra hele skolen at kende.
Tegn på læring – At børnene trygt henvender sig til personalet
Mål At de gældende regler for SFO’en og skolen præsenteres, herunder intro til PLUS
(gentages mange gange).
Læringsmål – At børnene kender reglerne for SFO/Skolen.
Tegn på læring - At børnene viser med deres adfærd at de kender SFO/skolens
regler FX går stille og roligt på gangen eller rydder op efter sig på legepladsen når
de er færdige med at lege.
Mål Venskaber på tværs. Børnene i glidende overgang kommer fra forskellige institutioner.
Vi støtter dem derfor i at skabe ny venskaber på tværs.
Læringsmål – med guidning fra personalet, dannes nye relationer til nye kammerater
Tegn på læring – At børnene leger på tværs af børne gruppen.

Mål At forberede børnene til den kommende skolegang med at stille dem i forskellige
undervisningslignende situationer.
Læringsmål – At børnene kan sidde stille, modtage kollektive beskeder, vente på tur.

Første dag i glidende overgang.
SFO’en åbner kl.06:30.
Fra kl. 08:00 – 09:00 byder vi jer og jeres børn velkommen og kl. 09:00 siger vi farvel til jer
forældre, sammen med jeres børn.
Kl.10:00 er der samling, vi skal øve os på at lære hinandens navne at kende og børnene får en
glidende overgangs mappe udleveret.
Kl.11:00 spiser vi og fra kl.11:45 er der mulighed for at henter jeres børn.
Kl.12:00 ca. går vi ud og afprøver legepladsen.
Kl.13:55 kommer skolebørnene og resten af dagen er glidende overgangs børn sammen med
resten af SFO’ens børn.
Der vil bliver lavet en månedsplan for glidende overgangs periode, som I kan se på skolens
forældre intra. Koder til dette udleveres den første dag.

Praktiske oplysninger.
Mødetid.
Vi opfordrer til, at I afleverer jeres barn senest kl.08:00.
Madpakker.
Vi spiser madpakker ca. kl.11:00 og vi har køleskab til madpakker.
Frugtordning.
SFO’en har en frugtordning der koster 35,-kr.pr. måned.
Betales kvartalsvis via linket på forældre intras forside under nyt fra kontoret.
Udetøj/skiftetøj.
Det er vigtigt, at børnene har udetøj/skiftetøj med, så de kan deltage i udendørs leg og
aktiviteter uanset vejret.
Solpolitik.
Det anbefales, at barnet bruger tøj, som dækker knæ og albuer og bærer solhat. Børnene skal
være indsmurt i solcreme hjemmefra. Til middag vil SFO personalet være børnene
behjælpelige med at indsmøre sig igen.
Bus.
SFO’en deler bus sammen med Børnehuset Søbo, som bruges til ture ud af huset.

Kontakt oplysninger.
Kontakt til SFO "huset": Telefon 2137 7242
Kontakt til SFO kontoret: Telefon: 7979 7777
Mail: tela@kolding.dk eller mhaj@kolding.dk

Hvem er vi.

Terry Lake – Leder

Marianne Jokumsen – Souschef

Karen Bohnfeldt Nielsen – Pædagog

Susanne Vibeke Hansen (Vibse) – Pædagog

SFO’ens åbningstid.
Mandag – Torsdag fra kl.06.30. til kl.07.55. og igen 13.55. til 17.00.
Fredag fra kl.06.30. til kl.07.55. og igen fra kl.13.55. til kl.16.00.

På skolefridage og i Glidende overgangs periode.

Mandag – Torsdag fra kl.06.30 til kl.17.00. Fredag fra kl.06.30 til kl.16.00.

Dage med behovsåbent i SFO.
Ødis SFO holder lukket i de 3 hverdage før påske.
Fredag efter Kr. Himmelfartsdag.
Uge 28 29 og 30. (2019)
Dagene mellem jul og nytår (31.12 lukkes kl. 12.30.)
Vamdrup SFO holder i ovennævnte perioder behovsåbent
Der flyttes ikke personale med fra Ødis Skoles SFO til Vamdrup SFO. For yderligere
oplysninger om behovsåbent kan personalet i Ødis Skoles SFO kontaktes.

Lukkedage.
Grundlovsdag og juleaftensdag lukkes i alle institutioner, og der tilbydes ikke alternativ
pasning.
Børn i "Glidende overgang" er omfattet af reglerne for SFO.

Forældrenes ansvar:
At eleverne har spist morgenmad, inden de møder i skole.
At eleverne medbringer en ernæringsrigtig madpakke i skolen, som eleverne har lyst til at
spise.
At eleverne ikke medbringer saft, sodavand og slik til hverdag.(kun ved specielle lejligheder –
fødselsdage og sidste dag før jule- og sommerferien)

Skolens ansvar:
Tid og ro til spisning af madpakker i fællesskab.
Mulighed for bestilling og levering af mælk.
Koldtvandsautomat tilgængelig.
Sundhedstiltag - se sundhedsplan på skoleporten.
Skolebod – hvor der tilstræbes at kostrådene følges.

Fysisk aktivitet i undervisningen og frikvartererne.
SFO’ens ansvar:
Tilbud om morgenmåltid indtil kl. 7.30.
Mulighed for varieret mellemmåltid om eftermiddagen mod egenbetaling.
Fællesskab omkring måltider.
Fysisk aktivitet

