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Skals SFO-klub Multihuset, Kærvej 12 8832 Skals

Afdelingsleder:

Kristian Schmidt Tlf.: 87872510 mobil: 29161986
E-mail: krs@viborg.dk
Hjemmeside: www.skalsskole.dk

Personale:

Maria Jørgensen & Chris Andersen

Tlf. til klubben:

29161988
Årgangene fra 4. – 7. klasse kan gå i SFO-klub.
Der er ansat 2 pædagoger svarende til én stilling.

SFO-klubbens åbningstider:

Mandag 14.15 – 17.00
Tirsdag 14.15 – 17.00
Onsdag 14.15 -19.00
Torsdag 15.15 -17.00
Fredag 14.15 – 16.00 ( Er klubben i SFO’en.)

Pris:

344,00 kr. pr. måned i 11 måneder (juli måned er betalingsfri)
For 4. klasses elever er der mulighed for at tilkøbe en morgenplads fra
6.15 – 8.15.

Udover den faste pris, skal alle klubmedlemmer indbetale 171 kr. hver måned (juli er betalingsfri). Disse
penge bliver brugt til aktiviteter, ture og mad til børnene.
Pengene overføres til følgene kontonummer i Nordea: reg: 2211 kontonr: 0729804665. Husk at skrive
klubmedlemmets navn på indbetalingen.
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Personale i SFO-klubben

Kristian

Maria

Chris

I nogle perioder kan der være en ekstra medarbejder i klubben.
Pædagogisk målsætning i Skals SFO-klub
Den pædagogiske målsætning er overordnet, at leve op til Viborg kommunes politik på området.
(Lys i øjnene). Den er løbende til evaluering, så vi hele tiden forsøge, at gøre tingene bedre og
bedre.
Nogle af vores mål er som følgende:
-

At vi altid er opmærksomme på det enkle barns grundlæggende basal behov. Herunder
barnets udvikling/læring på områder som identitet og socialisering.
At hvert enkelt barn gives mulighed for, at kunne udvikle sig individuelt og styrke sit
selvværd – barnet får lært, at tro på sig selv.
At lærer barnet på en hensigtsmæssig måde, at blive en del af sunde og anerkendende
fællesskaber.
At barnet får mulighed for at bevare og udvikle sin kreativitet og livsglæde og evner til
forandringsvillighed.
At vi gennem ovenstående mål sikre, at det enkle barn får optimale udviklingsstimuli,
således at de evner at mestre det gode liv.
At hvis vi ser tegn på mistrivsel hos vores børn, straks sætter en indsats ind for at afhjælpe
problemet.
Metode – Sådan gør vi

-

-
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Vi voksne er altid rollemodeller for vores børn – vi skal hele tiden holde fokus på vores
primære mål
Vi hele tiden værner om barnets udvikling i relation til de basale behov.
Vore pædagogiske personale er engagerede, faglig kompetente og vi arbejder målrettet og
koordineret sammen med andre kollegaer, lærere og forældre i forhold til det enkelte
barns læring og trivsel.
Vi skaber nogle fysiske/psykiske rammer hvor barnet kan føle tryghed, nærvær og varme
som er fundament til al positiv udvikling.
Vi lærer barnet, at sunde og positive fællesskaber kun er det, hvis barnet også bringer
noget positiv med ind i fællesskabet

-

-

Vi har et positivt, konstruktiv og anerkendende samarbejde med barnets forældre om den
fælles opgave. Vi vil hele tiden huske på at, forældre er en ressource der sammen med det
pædagogiske personales faglighed, er med til at sikre vores børn en god udvikling.
Hvis vi finder mistrivsel hos et barn sætter vi straks ind. TOPI = tidlig opsporing og indsats
er et væsentligt værktøj, men vi sætter alle de kompetencer vi har, for at forsøge at
afhjælpe problemet.

Indmeldelse og udmeldelse
Overflytning fra én ordning til en anden skal ske pr. samme dato. Ved udmeldelse kan barnet
normalt først indmeldes igen 3 måneder efter. Barnet kan udmeldes med 1 måneds varsel til den
1. i måneden. Samme regler gælder ved nednormering af pladstype.

Indmeldelse og opnormering af pladstype kan ske fra den først kommende mandag eller efter
aftale.
Forældrebetalingen vil blive beregnet fra optagelsesdato.
Ind- og udmeldelse kan KUN ske via Nem Plads. Ændringer af pladstype kan ligeledes KUN ske via
Nem Plads. Du kan logge på børnenettet eller viborg.dk og booke en plads, samt opsige en plads.
Barnet kan kun indskrives i den SFO/klub, der er knyttet til barnets skole.
Børn der flytter skole er garanteret plads i den nye skoles SFO/klub.
Friplads
Oplysninger om reglerne for at opnå hel eller delvis økonomisk friplads, samt ansøgningsskema
kan fås ved henvendelse til Borgerservice – Tlf. 87878787.
Fremmøde
Vi har fremmødekontrol, hvor børnene registrere sig med navn og klasse ved ankomst. Man skal
dog ikke strenges når man går hjem – blot sige farvel til en voksen.
Hvis I som forældre vil være sikre på, at jeres barn kommer i klubben, må I lave fast aftaler med
dem om, hvilke dage og evt. tidsrum de må være i klubben.
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Medie
I klubben må mobiltelefoner, pc, ipad osv. kun benyttes på mediedagen (en gang om ugen), som
vil fremgå af klubbens aktivitetskalender. – Det vil kun være muligt at have en spilletid (30min) på
mediedagen.
På mediedagen vil det være muligt, at medbringe egen pc, dog på eget ansvar og med tilladelse fra
forældrene. Når man medbringer egen pc, er det tilladt at spille hele dagen med mindre I som
forældre aftaler andet med jeres barn.
-Billeder, lyd eller video er ikke tilladt i klubben - dette gælder også snapchat .
Der må ikke kommunikeres negativt igennem medierne, ellers kontaktes forældrene.

Avisen
Klubben er med til at udgive en lille avis sammen med SFOén. I denne avis, som I bør læse, finder I
altid en hel række praktiske oplysninger, der har relation til jeres barn. De vigtigste oplysninger
står altid på sidste side i avisen. I avisen kan I som forældre komme med indlæg der har relation til
SFO-klubben. NB! Vi vil gerne have respons på, om I / klubmedlemmerne har udbytte af vores lille
avis.
Aktiviteter
Klubbens aktiviteter og ture ud af huset vil fremgå på vores aktivitetskalender, som vil blive sendt
ud på forældreIntra, men også hængt op ude i klasserne.
Vi har en lang række muligheder for aktiviteter i klubben. Her af kan der bl.a. nævnes:
Mooncar, boldspil, computer, kreativ værksted, playstation med forskellige spil, madlavning osv.
Der afholdes klubsamling ca. en gang om måneden, hvor børnene kan komme med alt lige fra
ideer til aktiviteter til madlavning , men det er også her, hvor det er muligt at tage emner op , som
kan være vigtige for børnene.
Vi har alle skolens værksteder til fri disposition, når skolen ikke bruger dem. Vi har også mulighed
for at svømme i Skals’s svømmehal sammen med SFO’en i vinterhalvåret.
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Mad
Der er hver dag et mellemmåltid til børnene. Men på vores lange åbningsdag vil der tilbydes
aftensmad med fællesspisning, som børnene kan være med til at lave. Vi forsøger at leve op til
Viborg kommunes kostpolitik. Skulle I sidde med nogle gode opskrifter eller andre ideer til mad i
klubben, så er vi de glade modtagere.

Ture ud af huset
Ca. en gang om måneden tager klubben på tur ud af huset. Turene kan f.eks. være til Viborg svømmehal,
skøjtebanen, ’’Shoppetur’’, skydeklubben, Tivoli friheden, Ulbjerg fodboldgolf osv. Hvis I som forældre har
nogle gode ideer til ture, må i meget gerne kontakte os.

Vigtigt:
Når vi tager på ture ud af huset, lukker klubben i multihuset. De børn som ikke er tilmeldt turen, kan
ikke komme i klub denne dag.

Ferie og lukkedage

Klubben er lukket i ugerne 29,30 og 31, mellem jul og nytår og dagen efter Kr. Himmelfart.
Grundlovsdag er åbent efter behov. I ferier og på andre skolefridage holder klubben til i SFOén, så
som klubmedlem vil være muligt, at komme i klub mandag-torsdag fra kl. 8:15-17 og fredag 8:1516.
Når der gælder alle andre fridage, så følg med i vores avis, der vil I finde information om dette.

Ansvarlighed

Vi tjekker som udgangspunkt ikke op på de aftaler børnene fortæller de har eller skal efter
klubbens åbningstid. Vi stoler på, at det børnene fortæller de skal, er rigtigt og efter aftale med
deres forældre. I som forældre er altid velkomne til at kontakte klubben og hører om jeres barn er
i klubben.
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Forældresamarbejde

Vi har fælles forældremøde med SFO’en to gange om året, et i efteråret og et i foråret. På
efterårsmødet vælges et forældreråd, hvor SFO-klubben gerne skal være repræsenteret i.
Formålet er, at vi i fællesskab kan skabe bedst mulige udviklingsvilkår for vores børn og unge,
således vi lykkes med at få det hele barn i fokus og vi får børn der mestrer livet.
I avisen kan I følge med i hvad der sker i forældrerådet.
For at kunne give børnene de bedste opvækstvilkår overhovedet er det utroligt vigtigt, at vi har et
tæt og godt samarbejde med jer forældre. Vi ønsker hele tiden dialog, så der vil være godt at lade
et ord falde en gang i mellem når I er her. Forældre er altid velkomne i SFO-klubben og vi vil meget
gerne have besøg af jer.
Skole-hjem samtaler

Pædagogerne deltager ikke længere i skolehjem samtalerne pga. den nye skolereform. Det er
barnets kontaktlærer der har disse samtaler. Pædagogerne er derfor hele tiden i dialog med
kontakt lærerne om det enkelte barn. Pædagogerne deltager i TOPI projektet omkring det enkelte
barn. Skulle der være brug for en snak, med en pædagog om jeres barn, tager I blot kontakt, så
finder vi en tid til jer. I øvrigt samarbejder pædagoger og lærere hen over året for at optimere
læringsrummet for vore børn.

Utilfredshed
Hvis I bliver utilfredse med noget i Klubben:
-

Gå først til personalet og en få saglig snak om problemet
Føler I ikke at I bliver hørt eller det er for svært – Gå til lederen
Der kan være sager, hvor forældrerådet er en mulighed.

Besøgende
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Alle der har en relation til barnet, kan komme på besøg. Det kan være en ven, mormor eller en rig
onkel fra Amerika. Klubmedlemmer må også invitere en ven i klubalderen med, hvis man ikke har
gået i klub tidligere. Alle besøgende færdes på eget ansvar. Klubmedlemmer kan også efter aftale
gå over i SFOén og være gæst.

Sygdom
Er klubmedlemmet for sygt til at gå i skole, er det også for sygt til at gå i klub. Har barnet en
smitsom sygdom, skal barnet også blive hjemme. Er barnet frisk, men skal have medicin, kan I give
os besked, så sørger vi for, at barnet får sin medicin. Det er dog kun lægeordineret medicin vi giver
børnene.
Sygdomme I skal være opmærksomme på:
-

Børnesår
Lus
Bylder
Vorter
Fnat
Kighoste
Mæslinger
Skoldkopper
Røde hunde
Skarlagensfeber
Betændelser
Diarre
Smitsom leverbetændelse
Meningitis
Lussingesyge

Vi forsøger altid at følge embedslægens retningslinjer. Er I i tvivl, så kontakt klubben.
Ved tilfælde lus, så husk at give besked og påbegynde behandlingen straks.
Skulle vi opdage at jeres barn skulle have lus, vil I naturligvis blive informeret herom. Har barnet
levende lus, må barnet ikke komme i skole/klub.
Problemer
Vi har i Viborg kommune forskellige muligheder for at hjælpe, hvis der opstår problemer i familien
eller med det enkelte barn. Kontakt i så fald Kristian eller Malene.
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Informér os når..
-

-

Hvis der sker noget i barnets hverdag, som I mener, det er godt vi får at vide. Det kan f.eks.
være: dødsfald i familien, skilsmisse/mistrivsel i hjemmet eller i skolen/klub – HUSK vi har
tavshedspligt.
I inviterer en stor gruppe børn hjem til fødselsdag, så vi får et reduceret antal børn
I flytter – skal vi have den nye adresse samt evt. nyt telefon nummer.
I skifter arbejde – skal vi have telefonnummer.

I kan forvente..

-

At I altid vil få information fra os, hvis der opstår en speciel situation med jeres barn.
At I altid får besked, hvis vi føler, at jeres barn har det vanskeligt, er ked af det eller hvis
barnet er syg.

-

Rettelser/tilføjelser

Mangler I noget i denne folder? Er der noget som ikke burde stå i denne folder? Har I en god idé til
folderen osv. – kontakt da Kristian, så ser vi på det.

ForældreIntra
Husk at gå ind på forældreintra regelmæssigt. Næsten al information fra os kommer via forældre
intra. Der kommer mange beskeder og oplysninger, som vedrører jeres barns dagligdag. Har I ikke
adgang til en computer og internettet, giv os besked, og I vil få oplysninger i papirform.
For at kunne bruge Skals skole intranet skal man bruge den kode, som alle har fået udleveret. Har
man mistet sin kode kan man nemt få en ny udleveret. Man skal bare henvende sig til Karen
Margrethe Sørensen, tlf: 86694224, som så vil hjælpe jer i gang.
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Hvorfor gå i klub
Det er vigtigt, at gå i klub, da det er her børnene har rig mulighed for at udvikle deres sociale
kompetencer blandt andre børn og voksne. Vi er opmærksomme på, at der er mange andre
fritidsaktiviteter og tilbud for jeres børn, men samtidigt synes vi, at det er vigtigt, at jeres barn er
en del af klubben, da det er et frirum, hvor der altid er plads til leg og sjove aktiviteter.
Overgangen fra SFO til klub kan godt være stor. De trygge rammer fra SFO begynder at forsvinde –
og der skal findes en ny tryghed ved at gå i klub.
Det er meget vigtigt, at I forældre er på banen i denne fase af jeres barns liv og at I holder lidt øje
med hvad der foregår. Det er netop i denne fase, de unge kan fortage nogle forkerte valg, som kan
bringe dem i en forkert retning. Kun når forældre er opmærksomme, kan de hjælpe barnet med,
at guide sig rundt i denne nye foranderlige, lidt utrygge verden. Vi i klubben vil hjælpe til alt det vi
kan i denne proces.

Venlig hilsen
Kristian Schmidt
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