- positiv fritid -

- en SFO for alle
- en SFO med lek og læring
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VELKOMMEN TIL OSS!

Dette er Breidablikk SFO sitt informasjonshefte. Her finner du mye som er nyttig å vite. Sammen med periodeheftet og infobrev, vil det gi deg som
forelder en god oversikt over livet på SFO. I tillegg bruker vi mobilskole for å formidle informasjon.
Selv om mye informasjon er skrevet ned kan det ikke erstatte samtalen! Ta gjerne kontakt med oss ved behov. Skulle det være at vi ikke har mulighet
til samtale med en gang avtaler vi tid for møte.

Med hilsen

Lena Benedicte Bjørnbekk Dalsrud
Leder Breidablikk SFO
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Åpningstider
Daglig:
07.15 – 08.25: Morgentime. Vi går samlet til skolen ca. 08:15.
13.00 – 16.30: SFO-tid. SFO stenger 16.30, det betyr at barna skal være hentet innen kl. 16.30.
Skoleferier:
07.15 – 16.30
Kjernetid i ferier er 10-14. Det betyr at vi må få beskjed dersom ditt barn kommer eller hentes innenfor dette tidsrommet.
For høstferie, juleferie, vinterferie, påskeferie og sommerferie deles det ut skjema hvor dere skal fylle ut det realistiske behovet for plass i den
aktuelle ferien. Dette fordi vi i ferier bemanner for hele dager og på den måten kan bruke ressursene best mulig.
I skolens ferier kan Breidablikk SFO holdes stengt dersom det er 5 eller færre barn som har meldt behov. Dette i henhold til Stange kommunes
retningslinjer. Barn som har meldt behov vil da få tilbud om SFO ved en annen av kommunens SFO´er.

Dagsrytme:
07.15 – 08.15:

Morgentime med frokost, og rolige aktiviteter.

13.00-14.00:

Barna blir hentet på skolen når undervisningen er ferdig.
Lek ute
Måltid.
Kort samling

14.00 – 16.30:

Lek ute og inne, frie og styrte aktiviteter.
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Blir mitt barn sett?
For dere foresatte som ser korte glimt av SFO-hverdagen kan det nok av og til se ut som om det alltid er de samme barna som sitter på fanget eller på
andre måter får de ansattes oppmerksomhet. For oss som jobber på SFO er en av våre viktigste oppgaver å gi alle barna den oppmerksomhet og
nærhet de har behov for.
Barn er som oss voksne – behovet for nærhet og oppmerksomhet er forskjellig fra person til person, og det varierer fra dag til dag. Noen trives best
med et forsiktig klapp på ryggen, mens andre ikke kan få nok av kos og klem. Vår oppgave i SFO er å møte alle barna med de ulike behovene de har.
Derfor har vi engasjerte og lydhøre voksne som er interessert i barnas lek og aktivitet.
Når i planlegger aktiviteter på SFO forsøker vi å ta på oss «barnebrillene» og stiller oss spørsmål som «hvordan ser dette ut fra barnas ståsted, liker
barna aktivitetene vi legger opp til?» Denne arbeidsmetoden er med på å sikre at hvert enkelt barn blir sett og hørt ut fra sitt ståsted. På Breidablikk
er vi glade for å kunne si JA, HOS OSS BLIR ALLE BARN SETT OG IVARETATT.

Det er også et mål for oss at du som foresatt skal føle at du blir respektert for dine meninger og holdninger.
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Foreldresamarbeid
Foreldresamarbeid er viktig. En åpen og god kommunikasjon mellom dere foreldre/foresatte og vi som jobber her er avgjørende for barnets trivsel på
SFO. Informasjon og beskjeder som formidles i hente/bringesituasjonen er viktig for alle parter; barna, dere og oss. Hos oss er det noen barn som går
hjem alene, og det gjør at den kontakten med noen av foreldrene ikke er til stede. Derfor er det viktig at vi har et gjensidig tillitsforhold slik at både
dere daglige som foresatte og vi som personale er trygge på at informasjon blir utvekslet ved behov.

Du er også velkommen til å be om en-til-en-samtale hvis du har behov for det. Ingen informasjon er for liten eller «dum». Det er du som kjenner hva
du mener er viktig for barnet ditt og deg!
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Lek
Barn har behov for å leke. Leken er det viktigste på SFO. Barna utvikler seg gjennom leken, både i alenelek og sammen med andre. I leken øver de seg
på ulike roller og tester ut hvilke strategier som virker best i samspill med andre. Leken er også en arena hvor barn bearbeider inntrykk og opplevelser.
Breidablikk SFO ønsker å være en JA-SFO, som ser det enkelte barns ønsker og behov. I praksis betyr dette at hvert barn har stor mulighet til å påvirke
sin SFOdag i forhold hvilke aktiviteter de velger og om de vil være ute eller inne.
Friheten vi gir barna på SFO innebærer at barna store deler av tiden kan leke fritt ute og inne etter eget ønske. Dette kan føre til at det ikke alltid er
personalet ute eller inne samtidig med barna. Vi opplever ikke at dette fører til redusert sikkerhet for barna. Foresatte kan også oppleve å bli sendt i
«feil» retning ute eller inne når barna blir hentet. Det er fordi barn beveger seg, og leken kan foregå over store områder, så det er ikke sikkert barnet
er på samme sted som det var to minutter tidligere. Barna vil uansett alltid ha en ytre begrensning på hvor de kan oppholde seg.

Personalets rolle i leken
En JA-SFO krever trygge voksne som er tilstede og engasjerte. Voksne som lytter, observerer, veileder og motiverer. Vi skal være tilgjengelige for
barna. Selv om vi ikke deltar i leken skal barna alltid oppleve at det kjennes trygt, og at voksne passer på.
I leken er personalets rolle i første rekke å være tilgjengelige, observere leken og veilede ved behov. Vi skal også oppfordre til, og sette i gang,
lek/aktivitet, og være gode rollemodeller. Det er viktig for oss at leken som pågår er god for alle som deltar, og at alle har noen å være med.
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Lek gir barna
rollemodeller som de kan se opp til
noen som er på samme sted i livet som dem selv og finner der felles glede og interesser
muligheten til å bearbeide inntrykk
muligheten til å prøve og feile i trygge former ”det er bare lek”
utfordring, utvikling og kompetanse i forhold samarbeid, konfliktløsning og empati

Når du ved middagsbordet spør barna dine hva de har gjort på SFO og de svarer ”bare lekt”, så sett stor pris på det! Barna har gjort det beste av alt –
de har trent på å være ansvarsfulle, empatiske, samarbeidende og kompetente mennesker.

Egne leker
Egne leker på SFO er kun lov etter avtale.

Aktivitetsgrupper
SFO er et pedagogisk tilbud til barn før og etter skoletid. Lek og barnas fritid er hovedfokus, og som nevnt over er lek en svært viktig læringsarena for
barna. Vi har også aktivitetsgrupper der vi har tydelig fokus på lek, læring og samarbeid innenfor bestemte områder.
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Maten på SFO
Barna som spiser frokost på sfo må ha med egen matpakke.
Tirsdag og torsdag lager vi mat på sfo. Mandag, onsdag og fredag spiser barna medbrakt matpakke. *

Vi serverer drikke; melk og vann, hver dag.

* Med forbehold om endringer

Bursdagsfeiring
Vi markerer månedens bursdagsbarn i slutten av hver måned. Da synger vi bursdagssangen, og spiser is eller fruktsalat.
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Beskjeder til skolen som gjelder sfo:
Gjennom mobilskole eller telefon/mail.
Mobilskole: brb sfo - meldingen din - til 03686. Meldinger som gjelder samme dag må være hos oss innen 12.00. Etter at barna har kommet er det
ikke sikkert vi hører det tikker inn en sms.
Telefon:

62 56 25 86

Epost: lena.benedicte.bjørnbekk.dalsrud@edu.stange.kommune.no
SFO-personalet har taushetsplikt, og godkjent politiattest.
Det gjøres oppmerksom på at SFO-personalet har spesiell opplysningsplikt i forhold til barneverntjenesten.

Henting på SFO
Hente - og bringelomma ved veien SKAL brukes.
Den som henter barnet har selv ansvaret for at ikke barnet løper ut på parkeringsplassen, veien eller liknende.
Skal barnet bli hentet av andre en foreldrene er det viktig at personalet vet om det på forhånd.
Kommer SFO-personalet i en situasjon der vedkommende som skal hente barnet i bil virker ruset vil personalet spørre vedkommende om dette er
tilfelle. Er mistanken sterk vil vi foreslå annen transport av barnet. Velger vedkommende likevel å benytte bil vil personalet ringe politiet og opplyse
om kjøring i ruset tilstand.
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Huskeliste for små og store på Breidablikk SFO
RESPEKT
Når vi kommer til SFO

Finn plassen din i garderoben og
prøv å holde orden der.

Når vi spiser

Forsyn deg pent.
Vær rolig ved bordet, snakk
hyggelig og med innestemme.

Når vi leker inne

Spør høflig om å få være med i
andres lek.
Bruk vennlige ord.

Når vi leker ute

Når vi går hjem

ANSVAR

OMSORG

La alle ha en ryddig
garderobeplass.

La alle få komme fram til plassen sin. Ikke
legg andre sine ting på gulvet.

Sitt stille til du er ferdig med å
spise.
Rydd glass, bestikk og tallerken
på plass.
Kast søppel i søppelkassene.

Ta vare på lekene.
Rydd når du bytter lek

Send melk og andre ting videre til de som
ber om det.
Spis pent.

La andre få være med på leken din.
Tenk på at de rundt deg skal ha det bra.
Alle hjelper til med å rydde.

Spør høflig om å få være med i
andres lek.
Ta hensyn til de som er mindre enn
deg.

Ta vare på lekene.
Hjelp til med å rydde.

La andre få være med på leken din.
Tenk på at de rundt deg skal ha det bra.
Alle hjelper til med å rydde.

Husk å ta med deg det du trenger
hjem.
Se at plassen din er ryddig før du
går.

Si «ha det» og takk for i dag til
en voksen på SFO slik at de
krysser deg av på lista.

Si «ha det» til de du lekte med.

