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Velkommen
Med denne lille folder vil vi gerne byde velkommen til Hørup SFO. Vi håber
folderen vil give jer et indtryk af vores institution.
Med venlig hilsen
Personalet, Hørup SFO

Hvad er en skolefritidsordning?
En skolefritidsordning er en institution på lige fod med en børnehave, men
der er alligevel forskel!
I og med at børnene på en skolefritidsordning er ældre - og i de fleste
tilfælde mere selvstændige – er dagen på en skolefritidsordning ikke så
struktureret som I kender det fra børnehaven.
F.eks. må man frit færdes på de forskellige stuer og værkstedet og tage del
i de beskæftigelser, der tilbydes.
Man må også, efter aftale med en voksen, gå uden for legepladsen.

Administration
Hørup SFO er en kommunal institution fordelt på to huse – ”Det Nye Hus” og
”Det Gamle Hus” –
med et børnetal på ca. 130 børn i alderen 0. klasse til og med 2. klasse.
SFO´en tilbyder såvel et morgenmodul som et heltidsmodul.
Børn fra børnehaveklasse og 1. klasse holder til i Det Nye Hus, som ligger ud
til parkeringspladsen
og børn fra 2. klasse holder til i Det Gamle Hus, som er beliggende bag
hallen.
Det daglige arbejde varetages af en leder i samarbejde med det øvrige
personale og forældrerådet.

3

SFO – en del af skolen
Pædagogerne på Hørup SFO er
igennem årene blevet en
integreret del af skolen.
I dag er der tilknyttet
skolepædagoger i henholdsvis 0.
og 1. klasse.
Udover disse har Hørup SFO
AKT-pædagoger som ligeledes er
tilknyttet indskolingen.

Dagsrytme
Hørup SFO åbner kl. 6.30 i ”det nye
hus” (dette gælder alle børn).
Før børnene skal i skole, hygger vi
os og snakker over lidt sund
morgenmad.
Der bliver snakket, spillet spil m.m.
Vi prøver at få tiden inden skolen
starter til at foregå på en hyggelig
og stille måde.
Kl. 12.45 når alle børnene er kommet fra skole, er der mulighed for flere
aktiviteter.
Ude-/indendørslege, træværksted og derudover er der som regel en eller
anden form for tilbud på stuerne.
Mellem kl. 14 – 15 afholder vi vores caféordning, hvor børnene får et
kosttilskud, som kan være frugt, et lille måltid mad eller lignende.
Madplanen for indeværende uge finder I på opslagstavlen i entréen.
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Maj - børn
Børn der starter i skolen efter sommerferien, skifter institution fra
børnehave til SFO d. 1. Maj.
Åbningstid kl. 06.30 – 16.45 alle ugens hverdage.

Skolestart - børnehaveklassebørn
Når børnehaveklassebørnene
starter i skole efter sommerferien,
vil personalet fra Hørup SFO følge
børnene over i skolen om morgenen
samt hente dem når den slutter kl.
12.45.
Efter et par uger plejer børnene, at
klare dette selv.
Sommerhalvåret
Sommerhalvåret vil bære præg af udendørs-aktiviteter som f.eks. rundbold,
fodbold m.m. Ligeledes spiser vi ofte ude om sommeren.

Vinterhalvåret
Vinterhalvåret er den mest aktive
periode inden døre. Der er gang i
stuerne samt træ værkstedet.
I øvrigt har vi i denne periode
normalt mulighed for at benytte
Hørup Hallen og skolens
gymnastiksal.
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Personale
Leder:
Pædagog:
Pædagog:
Pædagog:
Pædagog:
Pædagog:
Pædagog:
Pædagogmedhjælper:
Pædagogmedhjælper:
Pædagogmedhjælper:
Pædagogmedhjælper:
Pædagogmedhjælper:
Køkkenet
Værksted

Julie Gronwald
Finn Wilhelmsen
Ilse Jacob
Hannah Tørsleff
Kim Schleemann
Dan Sielemann
Birgitte Roed
Inge Aarø-Hansen
Christina Skipper
Solveig Heise
Birgitte Engstrøm
Rita Hell
Anette Nielsen
Jens Markussen

Forældresamarbejde
Vi har et ønske om, at den største del af forældre/personalesamarbejdet
foregår i det daglige. Vi tager os altid tid til en snak – uanset om det drejer
sig om problemer, spørgsmål eller I bare har lyst til at høre hvordan dagen
er gået.
Ud over den daglige kontakt afholdes der ét årligt forældremøde, som
finder sted i efteråret. Her vælges der bl.a. repræsentanter til
forældrerådet.
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Forældreråd
Formand:
Næstformand:
Medlem:
Medlem:
1. suppleant:
2. suppleant:
Skolebestyrelsesrep.:
Sekretær/leder:
Personalerepræsentant:
Personalerepræsentant:

Ken Grøndahl Lassen
Tine Zachariassen
Dorthe Boysen Hougs
Rikke Müller Christensen
Lone Harvest
Randi Hedegaard Andersen
Hanne Schmidt
Julie Gronwald
Dan Sielemann
Inge Aarø Hansen

Forældrerådet, hvori også personalet er repræsenteret, afholder ca. 6
møder årligt. Her fastlægges bl.a. de overordnede principper for
institutionens drift og pædagogik.
Hvad lægger vi vægt på?
Tryghed
I det daglige arbejde bestræber vi os på at skabe så trygge rammer
omkring det enkelte barn som muligt.
Vi tror på, at tryghed er en forudsætning for, at børn har lyst til, at
udfolde og dermed udvikle sig.
Ansvarlighed
I selve dagsforløbet lægger vi stor vægt på, at
børnene sammen med de voksne oplever et
medansvar for, at huset fungerer. Vi forsøger,
at gøre det til en selvfølge for børnene, at man
rydder op efter sig – har man været flere om
en leg/aktivitet, hjælper man hinanden. Her
kan I være til stor hjælp, hvis I giver Jer tid
til at lade Jeres barn rydde op, når I skal hjem.
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Mål for beskæftigelse/aktiviteter
Gennem de planlagte aktiviteter
håber vi, at børnene oplever at
arbejde med noget meningsfyldt, og
at det enkelte barn får nogle
færdigheder som det får glæde af
både nu og senere.
I slutningen af hver måned udsender
hver afdeling en aktivitetsplan, så I forældre kan følge lidt med i, hvilke
aktiviteter der er planlagt for den kommende måned. Aktivitetsplanen vil
også være at finde på dørene ind til de enkelte stuer.

Et rart sted at være
Frem for alt vil vi gerne have, at
skolefritidsordningen er et sted, hvor
børnene er glade for at være – hvor de
kan lege – hvor de kan have det sjovt
sammen – hvor de kan lave noget sammen
med andre eller alene – hvor børn og
voksne i fællesskab kan søge afklaring på
forskellige spørgsmål - og finde løsninger
på problemer, der opstår i dagligdagen og hvor de kan dyrke deres
venskaber.

Traditioner
Skovtur
Mandag i efterårsferien tager vi på
skovtur til Nørreskoven, hvor vi griller
pølser.
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Julehygge
December måned står i julehyggens tegn. Børnene laver julepynt og
julegaver på stuerne og værkstedet. Nogle børn mere end andre

Fastelavn
Fastelavnsmandag slår vi naturligvis ”katten af tønden” og bagefter hygger
vi os med boller og kakao. For 0. og 1. klasse sker dette på skolen. 2. klasse
holder arrangementet i deres eget hus.

SFO-fest
I april/maj holder vi diskoteksfest for
børnene en fredag aften. Dette
arrangement foregår i Hørup Hallen fra
kl. 18.00 – 20.30. Da arrangementet ikke
omfatter aftensmad, skal børnene have
spist hjemmefra. Det vil dog være
muligt at købe sodavand, slik.

Fødselsdage
Vi sætter flaget udenfor barnets stue.

Medbragt legetøj
Børnene må gerne have eget legetøj med
i SFO’en, men det foregår naturligvis på
eget ansvar.
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Gæster
SFO’ens børn må én gang om måneden have en gæst med på besøg. Samme
gæst må samtidig kun komme på besøg én gang pr. måned.
Filmdage, fastelavnsfest, SFO-fest og lignende aktivitetsdage er dog kun
for SFO’ens egne børn.
Personalet vil meget gerne have besked om besøget i forvejen.
Påklædning
Vi opfordrer Jer til at være opmærksomme på det omskiftelige vejr. Giv

børnene regntøj, støvler, skiftetøj (især strømper) og hjemmesko med.
Det sparer både jer og os for mange ærgrelser.

Det er endvidere en stor fordel, at have navn i tøjet.
Glemte sager
Glemt tøj og lignende lægges i
kurvene i den lille gang eller hænges
op på opslagstavlen samme sted.
Spørg evt. personalet til råds.
Glemte sager bliver med jævne
mellemrum lagt frem. Herefter
afleverer vi tøjet til genbrug.
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Opslagstavlen
Vi opfordrer Jer til at være
opmærksomme på
opslagstavlen og håber i
øvrigt, at I vil kontakte os,
hvis der er noget I er i tvivl
om – hellere en gang for
meget end en gang for lidt!

Afbud
I tilfælde af sygdom eller andet fravær skal der gives besked, idet vi
kontrollerer børnenes ankomst fra skole. Hvis jeres barn af en eller anden
grund ikke dukker op efter endt skoletid, ringer vi til jer forældre.

Farvel
Ligeledes beder vi børn/forældre sige farvel på stuen og ”flytte
navneskiltet”, når de/I tager hjem.

Udmeldelse
Udmeldelse af SFO’en kan ske med en måneds varsel til henholdsvis den 15.
eller 1. i en måned
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Åbningstider
Skoledage:

Kl. 06.30 - 08.00
Kl. 12.45 - 16.45

Skoleferier:

Kl. 06.30 - 16.45

Det Nye Hus - gælder alle børn

I forbindelse med skoleferier/-fridage foregår pasning af alle børn i
Det Nye Hus.
Lukkedage:

 24. december, samt dagene mellem jul og nytår,
 fredag efter Kr. Himmelfartsdag og grundlovsdag.

Kontakt os
Leder:

Julie Gronwald

Hovednr:

88 72 65 60

Nye hus:
Stue A
Stue B

27 90 65 59
27 90 65 61

Disse 2 stuenumre er åbne fra 12.45-16.45
Det gamle hus:
SFO 2. klasse 27 90 65 57
SFO-klub
27 90 65 56
Disse 2 stuenumre er åbne fra 12.45-16.45
I er meget velkomne til at sende sms-beskeder til stuenumrene, såfremt Jeres
barn holder fri, er syg el.lign.

Hørup SFO
Stedet for os
Vestervej 42, Kirke Hørup
6470 Sydals
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