SFO Broskolen
Birkemosevej 11
4220 Korsør
Tlf.nr.: 58370172 lok. 3/2
Telefontid:
6.30-8.00 og
11.45-12.30
SFO kontor lok. 3/3
Nødtelefon, ved akutopkald

Velkommen til SFO Broskolen
Vi byder Jer velkommen til en dejlig SFO fuld af skønne børn og
kreative og humørfyldte voksne.
Vi håber, med denne folder, at give Jer et indblik i SFO´en, og på
forhånd besvare nogle af Jeres spørgsmål omkring de praktiske
detaljer.
Vi ser frem til at give Jeres barn en dejlig tid i SFO, og håber på
et godt samarbejde med Jer forældre.

Åbningstider
På skoledage :

morgenordning kl. 6.30 – 8.00
eftermiddag kl. 11.45 – 17.00

I ferier :

morgenordning kl. 6.30 – 17.00
eftermiddag kl. 8.00 – 17.00

Sygdom/fravær
Da SFO er en kontrolleret pasningsordning, er det nødvendigt, at
I giver besked, når barnet er fraværende. I modsat fald vil I
blive ringet op hjemme eller på Jeres arbejdsplads for nærmere
udredning. Der kan indtelefoneres besked til morgenordningen på
tlf. 58 37 01 72 lokal 32 i tidsrummet kl. 6.30 – 7.45 og mellem
kl. 11.45- 12.30.

Stamkort
Når barnet starter i SFO får I udleveret et stamkort, som I skal
udfylde med forskellige oplysninger om barnet. Ved ændringer af
adresse, arbejdssted, telefon, læge m.v. skal vi have besked, så vi
kan foretage de nødvendige rettelser i barnets stamkort.
HUSK: Giv besked om nye mobilnumre.

Ind- og udmeldelse
Indmeldelse kan ske fra dag til dag. Udmeldelse kan finde sted
den sidste dag i måneden med 1 måneds varsel. Den digitale
pladsanvisning findes på borger.dk, hvor I har adgang med jeres
NEM-id. Det er adgangen til indmeldelse og udmeldelse, samt
ændring af modul.

Forældrekontakt
Hvert barn er tilknyttet en primærpædagog, dvs. en
kontaktperson, som har det overordnede ansvar for barnet og
kontakten til forældrene. Pædagogen følger med i barnets
generelle trivsel i SFO´en, samarbejder med klasselæreren
omkring barnets hele hverdag i skole og SFO, og deltager i
forældrekonsultationer/møder. Da det ikke er alle forældre, vi
ser hver dag, afholder vi ind imellem forældrecafé, hvor I er
velkomne til en kop kaffe. Her kan I hygge Jer med Jeres barn,
og eventuelt få en uformel snak med personalet. I akutte
tilfælde står vi altid til rådighed for en samtale.
Vi benytter forældreintra til SFO info og mail.

Samarbejdspartnere
På Broskolen er det interne samarbejde fastlagt ud fra
teamtanken. Det vil i praksis sige, at der til hver klasse er
tilknyttet et team af lærere som i samarbejde med primærpædagogen, har til opgave, at få det enkelte barns skole og
fritidsliv til at fungere optimalt. Derudover samarbejder vi med
f.eks. sundhedsplejerske, talepædagog, skolepsykolog og
kommunens socialrådgivere.

SFO AKT
Støtte fra AKT pædagogen er et tilbud til børn, der har brug for
en særlig pædagogisk indsats. Funktionen vil være at støtte
barnet i, at kunne overskue de rammer og fritidstilbud, som
SFO´en tilbyder.

Legetøj/mobiltelefoner
Jeres barn må gerne medbringe eget legetøj, men vi påtager os
ikke ansvar for bortkommet eller ødelagt legetøj. Legetøjet
medbringes på eget ansvar. Børnene bruger kun mobiltelefoner i
SFO´en ved særlige lejligheder. Mobilerne kan opbevares hos en
pædagog, så de ikke forsvinder fra taskerne.

Koloni
Den første uge af skolesommerferien tager 3 kl. på koloni. Vi
tager på musikfestivalen ”De vilde vulkaner” i Vordingborg.
Prisen for at deltage er 200 kr plus lommepenge.

Når barnet skal hjem
Broskolen er et stort område med mange funktioner spredt rundt
på området, så sæt god tid af til at hente dit barn.
Da vi gerne vil undgå eventuelle misforståelser, og passe rigtig
godt på Jeres barn, er det vigtigt, at barnet eller I husker at
sige farvel. Hvis barnet selv skal gå hjem, lav da en fast aftale
med primærpædagogen eller skriv det i kontaktbogen.

Eftermiddagsmåltid/frugt
Hver eftermiddag kl. ca. 14.00 bliver børnene tilbudt et lille
mellemmåltid, evt. frugt og brød. Indimellem laver vi mad og
bager med børnene. Vi lægger vægt på at børnene får tilbudt
sund og varieret mad, som er en del af Slagelse kommunes
kostpolitik.

Tøj og sko
Hvert barn får tildelt en garderobeplads. Dette vil være den
plads, barnet har hele dagen, dvs. at der ikke skal flyttes
tasker/tøj fra et sted til et andet. Det er vigtigt, at Jeres barn
har tøj på efter årstiden, samt indesko/ekstra tøj liggende. I
bedes mærke Jeres barns tøj med navn eller lign., så det er let
genkendeligt for barnet.
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