Da vi har mange børn, er det en stor hjælp, hvis I skriver
navn i barnets tøj.
Hav en lille pose med skiftetøj liggende i barnets
garderobe; undertøj, sokker og bukser skifter vi oftest.
I den våde sæson er regntøj og gummistøvler også en
god idé.
Hvis et barn glemmer at krydse sig hjem, vil der blive ringet til forældrene inden SFO-en lukker, således vi
kan sikre os, at barnet er gået. Vi opfordrer dog til, at I
hjælper jeres børn med at huske at krydse sig hjem, når
I henter, da det kan være ressourcekrævende, at følge op
på de børn, der er gået uden at krydse sig hjem.
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Institut Sankt Joseph

sfo er en del af
Institut Sankt Joseph
Læs mere om sfo og hvad vi laver på skolens hjemmeside.
Her finder du også de nyeste og opdaterede praktiske
informationer: www.sanktjoseph.dk.

Informationer

S KO L E F R I T I D S O R D N I N G

7.00-8.00 og 12.55-17.00
Når SFO-en har åbent i ferier er åbningstiden 7.00-17.00
Lukket i skolens juleferie og påskeferie.
Lukket i juli måned.
Andre lukkedage: Store bededag, Kristi himmelfart, dagen
efter Kristi himmelfart, 2. pinsedag samt grundlovsdag.
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Hver dag serveres der økologisk frugt og rugbrød, i
Cafeen for 2.+3. klasserne og i Krea for 0.+1. klasserne. Til morgenåbning er der altid mulighed for at få et
knækbrød med smør som supplement til morgenmaden.
Vi bruger Tabulex til indkrydsning af børn. Det
er forældrenes ansvar, at melde gennem Tabulex både:
hvem der henter udover forældre, om I holder ferie, hvis
jeres barn bliver sygt, hvis jeres barn går til en eller flere
aktiviteter på skolen (gennem ISJ Kulturforening), mv.
Andre afvigelser vedrørende afhentningen, kan tillige
meddeles enten personligt, via ForældreIntra eller på
telefon.
Den første fredag i måneden samt første fredag efter
en lang ferie (efterårsferie, juleferie, vinterferie, påskeferie og sommerferie) er det legetøjsdag i SFO-en. Den
dag har børnene lov til at medbringe eget legetøj hjemmefra, meget gerne med navn på. Det er dog på eget
ansvar. Endvidere er det vigtigt at pointere, at medbragte
IPADS skal være med alderssvarende spil.

Åbningstider

telefon
SFO-Krea: 40 58 96 35
SFO–Cafeen: 20 76 38 12
SFO-leder, Camilla Nawarecka Lerche: 20 52 67 08

Institut
Sankt Joseph sfo
Dag Hammarskjölds Allé 17 | 2100 København Ø
Tlf. 35 38 47 35 | www.sanktjoseph.dk

Velkommen til Skolefritidsordningen
på Institut Sankt Joseph
Her kan du finde information om
dagligdagen i SFO-en, og om at få en
god start som ny elev hos os

Nye børn i
Børnehaveklassen

sfo intro
SFO-en har ca. 320 tilmeldte børn og har ansat 10 uddannede pædagoger samt 8 medhjælpere. Vi deler lokaler med
skolen, og når skoledagen slutter, starter SFO-en. Som det
første krydses børnene ind og informeres om hvilke aktiviteter, der er mulighed for at deltage i. Herefter kan børnene frit vælge, hvilket værksted de har lyst til at gå til og
krydse sig ind der.
I SFO-en tager vi udgangspunkt i det samme værdigrundlag som skolen, dvs. det humanistiske dannelsesgrundlag danner baggrund for pædagogikken i SFO-en. I
SFO-en er vi tillige opmærksomme på, at det er de sociale
kompetencer, der er i spil, hvor det at kunne indgå i samspil med mange børn på samme sted, for nogle kan være en udfordring og for andre en leg. Her bruger vi vores
værksteder til at komme tæt på børnene.
I SFO-en bestemmer børnene selv, hvad de vil lave, og
hvor de vil opholde sig, og vi lægger stor vægt på begrebet
medansvar. Børnene skal lære at træffe egne valg og tage
ansvar for sig selv og hinanden, inden for de givne rammer. For de børn, der føler det er svært, er det personalets
opgave, at hjælpe børnene således, at de kan føle sig trygge
i hverdagen. Det er det pædagogiske personales ansvar, at
tilbyde spændende, udviklende rammer og aktiviteter samt
introducere dem til børnene.

Vi har et nært samarbejde med skoledelen i Indskolingen, som vi er en vigtig del af. Hver børnehaveklasse
har sin egen klassepædagog tilknyttet, og fra 1.-3. klasse
er der en sporpædagog tilknyttet henholdsvis a-sporet, bsporet, c-sporet og i-sporet. Klassepædagogen/sporpædagogen er god at henvende sig til, hvis man vil have indsigt
i sit barns liv i indskolingen. De længere samtaler bør dog
aftales på forhånd.

Vaerksteder
SFO-en tilbyder forskellige værksteder hver dag, og i det
månedlige nyhedsbrev, som er at finde på Tabulex, kan
man læse hvilke værksteder, der er tilgængelige for den
pågældende måned.

Det er en stor forandring for både børn og forældre at
starte på SFO. Det kendte og trygge miljø i børnehaven
erstattes af en ny stor skole og SFO-verden.
Her er børnene “de små”. De kender ikke mange
børn og voksne på forhånd og heller ikke SFO-ens dagligdag og struktur med anderledes rammer.
Derfor bruger vi i den første tid mange ressourcer
på at skabe en god overgang med positive relationer.
På en SFO er normeringen anderledes end i børnehaven, og en stor grad af selvhjulpenhed hos børnene
letter overgangen fra børnehave til SFO. Derfor er det
vigtigt, at børnene allerede når de begynder for eksempel selv kan:
•
•
•
•

tage jakke på, når de skal ud
finde egen madkasse, når de skal spise
og på tur
holde rede på, hvor deres tøj er
gå på toilettet, osv.

