Krummeluren, SFO for 0.-3. klasserne + SCV
Klubben for 4.-6. klasserne + SCV

INFORMATIONSFOLDER
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Kontakt:
SFO-kontor

9974 2505

Dorthe Sloth Balle

2128 0730

Afdelingsleder indskoling, SFO og Klub

Mail: dorthe.balle@rksk.dk
Annette Mach

2448 0312

Pædagog og administrativ medarbejder

Skolens kontor

9974 2500

Krummeluren 0. + 1. årgang

2058 4001

Krummeluren 2. + 3. årgang

2058 4002

Klubben

2059 5344

Indmelding og udmelding til både SFO og klub:
www.rksk.dk/digitalpladsanvisning.dk
Tabulex:
www.websfo.dk
Åbningstider:
Mandag –torsdag kl. 06.00-17.00
Fredag: kl. 06.00-16.15

Garderobe – glemt tøj:
Glemt tøj fra garderoben fjernes d. 1. hver måned. I kan finde det
glemte tøj i garderoben på knag og i ophængt kurv.
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Fælles for alle i Krummeluren:
• Tabulex – et IT-system der kan bruges fra både PC, tablets og mobil.
I Krummeluren bruger vi Tabulex til fremmødekontrol, derfor er det vigtigt, at I med det
samme, når børnene er indmeldt udfylder Tabulex-STAMKORTET. Her kan vi hurtigt finde
kontaktoplysninger til jer og læge m.v. (ved lægeskift er det vigtigt, at I husker at rette det i
Tabulex). Er vi ude af huset, har vi Tabulex med på mobil.
På Tabulex, kan I se hvor jeres børn er og hvornår de ankommer/forlader Krummeluren.
Beskeder om hjemsendelsestid mv. inden kl. 12.00. Vi sender kl. hel og halv. Vigtigt, at vi ved
det, hvis børn selv må bestemme. Vi vil fra og med 1/8-18, træne børnene i at lytte og blive
mere selvhjulpne, når vi giver besked ”ud i rummet”om at klokken er hel eller halv, det er
derfor vigtigt at I hjemme sikre at børnene ved hvornår de skal sendes. Vi hjælper selvfølgelig
indtil de kan.
Husk at give besked når børnene holder fri.
I kan oprette en genvej til Tabulex til jeres mobil☺
Ved problemer med Tabulex, henvend jer til Annette Mach.

• Mobiler og I-pads.
Børnene må ikke bruge egen mobiltelefon, iPad m.m. i SFO-tid. Hvis I føler et behov for at de
har den med, afleveres den hos de voksne i ens egen kontaktgruppe når barnet kommer i SFO
og låses inde – helt ligesom i skoletiden.

• Feriepasning
Vi har åbent i alle ferieuger med undtagelse af uge 29 og 30, samt dagene mellem jul og nytår.
Senest 5 uger før hver ferie (13 uger før sommerferien af hensyn til personalets rettigheder)
skal I på Tabulex tilkendegive, om jeres barn har behov for pasning eller jeres barn holder
fri/ferie.
Husk at trykke GEM, når I har tastet.
o Har man overskredet datoen for tilmelding, skal man kontakte Annette Mach
o Kontakt ligeledes Annette Mach hvis I har tilmeldt jeres barn pasning i ferie, og
så alligevel holder fri
Det er ud fra tilbagemeldingerne, at vi fastsætter personalenormeringen.
I sommerferiens lukkedage (uge 29+30) er der mulighed for nødpasning. Har I behov for
nødpasning, skal I kontakte afdelingsleder Dorthe Sloth Balle, senest 1.april 2019.
Nødpasningen foregår sammen med Spiren, Alkjærskolen.
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OBS: særlig ferieåbning for Klubben, se bagerst i folderen.

• Morgenmad
Vi serverer morgenmad til de børn der har brug for det indtil kl. 7.30. Børnene kan medbringe
selv, eller de kan få husets morgenmad/brød m. pålæg.

• Forældreråd
Forældrerådet vælges for et år af gangen.
Forældrerådet består af tre/fire forældrerepræsentanter, en fra skole-bestyrelsen samt en
personale og lederen fra Krummeluren.
Forældrerådets opgaver er at repræsentere forældrenes synspunkter i SFO.
Opgaver som kan varetages/drøftes af forældrerådet er f.eks.:
o Forslag og ideer til aktiviteter i SFO
o Planer og funktionsbeskrivelser til udnyttelse af de fysiske rammer i SFO

• Forældremøde
I september/oktober vil der blive afholdt et forældremøde, hvor der blandt andet skal vælges
nyt forældreråd.

• Forældre samarbejde
For at kunne skabe en tryg og udfordrende hverdag for jeres børn er det vigtigt, at vi
(forældre og personale) gennem et åbent og ærligt samarbejde kan tale om de ting, der rører
sig omkring jeres børn.
Der er særligt tre ting, der er vigtigt for Krummeluren:
o At vi får besked om ændringer i de givne oplysninger omkring børnenes
komme/gåtider, adresse, familieforhold f.eks. ved sygdom, skilsmisse osv. Samt
særlige hensyn allergi o.l.
o At børnene siger goddag og farvel til en voksen fra deres gruppe
o At børnene forstå og respekterer, at de ikke må forlade Krummelurens område,
uden forudgående aftale med personalet

I er altid velkomne til at kontakte os for en snak angående jeres barn.
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Pædagogik:
Vi er optaget af at børn får gode muligheder for at udvikle sig, de skal møde aktiviteter der
pirrer deres nysgerrighed og deres kreative evner. De skal have mulighed for at bevæge sig,
for frisk luft og for at fordybe sig.
Vi har fokus på sproget og på at sikre en god omgangstone. Vi træner sociale kompetencer,
støtter legerelationer og er optaget af at skabe et miljø som giver mulighed for en god leg, for
inklusion og for fællesskab. Det skal være rart at være i Krummeluren.
Vi har en genkendelig struktur via rammeplan for ugen. Der er faste aktiviteter og dagsrytme.
For de små har vi fokus på en god opstart, det skal være trygt at starte i SFO. Vi er tydelige og
nærværende. I takt med at børnene bliver større støtter vi dem i at få en større
selvstændighed. Vi kræver flere ting af dem, støtter dem i at have styr på deres ting, selv
huske aftaler og at rydde op efter sig selv.
Børnene hører til i deres årgangsgruppe, som har eget grupperum og 3-4 kontaktvoksne, som
følger dem de 4 år de går i SFO.
Årgang

Lokale

Kontaktvoksne

0. årgang

”Rødderne”

Linda Cassøe/LIC,
Janne Mastrup/JM
Dorthe Wolfgang/DOT

1. årgang

”Krummerne”

Gitte Nørby/GN,
Karen Jensen/KM,
Samuel Serup/SAS

2. årgang

”Søjlerummet”

Betina S. Hansen/BS
Inger Pedersen/IP
Niels Hansen/NH

3. årgang

”Danserummet”

Per S. Nielsen/PSN
Lisbeth H. Jakobsen/LHJ
Annette T. Mach/ATM
+ XX
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Aktiviteter i Krummeluren:
Vi har mange traditioner i løbet af året, fester, drenge-pigeaftner for de store,
bedsteforældredag, forestilling og fodboldturnering for bare at nævne nogen. Men vi har også
faste aktiviteter eller værksteder hver uge.
•
•
•
•

Bevægelses og idrætsaktiviteter
Udeliv og værkstedsaktiviteter
Musik, drama og historier
Kreativt værksted

Det er frit for børnene at vælge hvad de har lyst til, men vi støtter dem i at prøve de forskellige
aktiviteter og dermed give dem nye kompetencer og muligheder.

Praktiske informationer:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Det er godt at sende ekstra mad og/eller frugt med til eftermiddagen, da børnene ofte
er sultne. Eftermiddagsmaden kan lægges i Krummelurens køleskabe. Glemt frugt
lægges i køleskabet til næste dag.
Det er vigtigt, at børnene har skiftetøj liggende i deres kasser. Ligesom de skal have
udetøj liggende passende til årstiden. HUSK navn i tøj og fodtøj.
Børnene må gerne medbringe eget legetøj, det er dog på eget ansvar.
Børnene må være på indskolingens legeplads
Vi holder børnemøde den sidste tirsdag i hver måned
Vi har tæt kontakt og samarbejde med lærerne i indskolingen og på mellemtrin.
Aktiviteter, både faste og særlige i Krummeluren kan ses på Tabulex i
aktivitetsoversigten.
Vi deltager i skole/hjem-samtaler både efterår og forår for 0. klasserne og i foråret for
1. og 2. klasserne, og i 3. klasse efter ønske fra jer eller lærerne.
Når børnene starter i 2. klasse, har de større frihed end i 0. og 1. klasse. De må være på
hele skolens udeareal. Derfor vigtigt at børnene markerer på Tabulex, hvor de er, så I
og vi har lettere ved at finde dem, ved behov.
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Klubben:
•
•
•
•

Dit barn udmeldes automatisk af SFO d. 31/7, det år det forlader 3. klasse, og du skal
derfor selv indmelde det på pladsanvisningen.
I klubben er der ikke fremmødekontrol, så vigtigt, at I har gode aftaler om komme- og
gåtider hjemme.
Børnene har en høj grad af medbestemmelse i forhold til aktiviteter – det er deres
fantasi, der sætter muligheder i gang.
Der vil være aftenarrangementer og overnatning i løbet af året, bl.a. en klubaften hver
måned.

Åbningstider:
Der er ikke morgenåbent i klubben, men åbent som SFO om eftermiddagen.
Ferieåbningstider – ingen tilmelding. (Ved ekstraordinært behov for morgenpasning i
ferier, henvend jer til SFO-leder)
Uge 27 + 32 (første og sidste uge i sommerferien), kl. 10.00-15.00
Uge 42 (efterårsferien), kl. 10.00-15.00
Uge 7 (vinterferien), kl. 10.00-15.00
Klubben er lukket i påskeferien, mellem jul og nytår og uge 28, 29, 30 og 31
Vi har fokus på selvhjulpen hed, på et godt socialt miljø og gode aktiviteter. Vi er optaget
af, at børnene får gode muligheder for aktiviteter som passer til store børn, aktiviteter der
pirrer deres nysgerrighed og præsenterer dem for nye muligheder. I klubben, som er et
frivilligt tilbud, er der fokus på at alle børne oplever, at de har tilbud om fællesskab enten
båret af relationer eller af aktiviteter. Vigtigt, at der er plads til forskellighed og at børnene
oplever at det er deres klub.

Ansatte – kontaktpersoner i Klubben
Navn

Initialer

Kontaktklasse

Søren M. Lauridsen

SML

5.klasse
+ 4. klasses drenge

Lone S. Hansen

LSH

6.klasse
+ 4. klasses piger

Viktor Kanstrup

VK

Warkaa F. Abdolghader

WA
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