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Giv børnene ret til at lege og lære,
at drømme og forme, leve og være.
Kun der, hvor børn kan føle sig trygge,
gror det, de gamle kaldte for lykke.
Carl Scharnberg

Balleskolens SFO er en integreret del af Balleskolen.
SFO’en er Balleskolens skolepasningstilbud for børn
fra 0. klasse til og med 3. klasse. Det er hos os en
stor fordel, at skole og fritidsordning er under
samme tag, så børnene ikke behøver skifte miljø. Det
betyder større tryghed for både forældre og børn.
Lærere og SFO-ansatte kan dermed nemt arbejde
tæt sammen omkring vores fælles børn. SFO’en er et
fritidstilbud til skolens børn, der har behov for
pasning og det sociale samvær efter skoletid indtil kl.
17.00.

Hvem er vi?
Balleskolens SFO er funktionsopdelt, og de voksne er alle tilknyttet et område/en funktion.
Leder af indskolingen, både skole og SFO, er Merete B. Nielsen.
Basen
Både i skolen og i SFO’ens Base er de forskellige huse udgangspunkt for organiseringen, så den basevoksne kender børnene specielt godt. De voksne i SFO’ens baser igangsætter desuden kreative
aktiviteter på tværs af alle husene, så derfor vil de fleste børn og voksne komme til at kende
hinanden på tværs.
Basens voksne har hver sin telefon ved bordet, som de kan kontaktes på:
Musehullets base-voksne er Helle Andersen (mobil 2490 0729)
Posthusets base-voksne er Mette Snedker (mobil 2490 0829)
Skovhusets base-voksne er Irene Juhre (mobil 2490 0838)
Sneglehusets base-voksne er Henrik Torp (mobil 2490 0858)
Legehuset
Legehuset er navnet på alle vores funktionsopdelte lege-lokaler i SFO’en.
På øverste etage kan børnene lege i legorummet, puderummet, ”kreativ”,
dukkekrogen eller bruge stillerummet til en lille pause. På nederste etage
ligger spejlsalen, spillerummet og teatersalen og indbyder til mere livlige
aktiviteter. I Legehuset er det Rikke Andersen, der har ansvaret.
Ude-/hal
Som en del af SFO’ens hverdag tilbydes der dagligt aktiviteter ude og ofte også i hallen. Vi forsøger
gennem disse aktiviteter at give børnene lyst til både frisk luft og bevægelse.
Huspædagoger
I SFO’en vil man også kunne møde vores huspædagoger Rene Christensen, Marianne Eriksen, Ulrik
Thomsen og Tea Andersen. Huspædagogerne er en del af vores indsats omkring helhed i børnenes
skoleliv, og de er bindeled mellem skolen og SFO’en.

Aktiviteter
Hos os har børnene rige muligheder for at udfolde sig både ude og inde. Det kan være at synge i kor,
læsning, udklædning, træsløjd, ler-værksted, værkstedsaktiviteter, spil, syning, boldspil, teater og
udflugter i naturen m.m.
Vi lægger meget vægt på, at vi giver tilbud, men at børnene selv vælger, hvilke aktiviteter de ønsker
at deltage i. På enkelte aktiviteter kan der være begrænsninger for, hvor mange der kan deltage ad
gangen.
Onsdag er spille-dag, hvor alle børn må medbringe og spille på deres forskellige ”maskiner”. (Ipads,
DS, mobiltelefoner mm.)

SFO’ens åbningstid
SFO’en er åben alle skole-hverdage
fra kl. 6.30-8.00 og igen fra kl 14.00-17.00.
I skoleferier og enkelte skolefridage
er SFO’en åben fra 6.30-17.00.
Der er 3 forskellige muligheder, I som forældre
kan vælge til jeres barn:
Morgenplads: 6.30-8.00
Eftermiddagsplads: 14.00-17.00
Heldagsplads (morgen- og eftermiddagsplads): 6.30-8.00 + 14.00-17.00
For børn der ikke er tilmeldt morgenplads, åbner skolen dørene 7.50.

Aftaler mellem SFO og forældre – DayCare
Hver dag inden kl. 14 registrerer de voksne i skolen i DayCare de børn der skal i SFO.
Børnene krydser selv ud (elektronisk) på den store skærm, når de går hjem.
Det er vigtigt, at vi i SFO’en ved, hvilke aftaler, der gælder for hvilke børn.
Eksempler på sådanne aftaler:
Må barnet selv gå hjem? – og hvornår?
Skal barnet sendes til en fast fritidsaktivitet i lokalområdet? – og hvornår?
Skal barnet sendes med bus?
Må andre hente dit barn? – og hvem?
Beskeder om ”gå-hjem-tider” mv. kan registreres dagen igennem i DayCare-systemet, men vi
anbefaler, at I aftaler et afhentnings-/gå-hjem-tidspunkt med jeres barn inden skoledagen begynder.
Ændringer til de faste aftaler, sker i DayCare-systemet, hvor I selv kan registrere ændringer til
hvem der henter, om gå-hjem-tid, om frihed/sygdom osv.
Det er meget vigtigt, at I som forældre holder ”stamoplysningerne” om jeres barn i DayCaresystemet opdaterede.

Hvis dit barn holder fri
Hvis dit barn har legeaftaler i SFO-tiden, eller hvis dit barn er i skole, men ikke skal i SFO, har vi
brug for at vide det. Også gives besked via vores elektroniske afkrydsningssystem DayCare.

Samarbejde mellem forældre og SFO
For at børnene kan trives bedst muligt, vil vi meget gerne at samarbejdet med jer forældre er godt.
Vi vil gerne, at I jævnligt kommer forbi, så I lærer os at kende.
Forældre er altid velkomne i SFO’en. Fredag er der altid kaffe på kanden. Børnene sætter stor pris
på, at I kommer – også selv om I kun kan deltage 10 minutter.
Det er altid en god ide at give besked til en af de voksne i barnets hus, hvis barnet af en eller anden
årsag har brug for særlig støtte/omsorg i en periode, huspædagogen vil så bringe informationen
videre til de voksne i SFO’en.
Forældresamtaler holdes i det omfang forældre eller personalet finder behov for det.
I forbindelse med arrangementer i SFO’en eller skolen, hvor forældrene er inviteret, har forældrene
ansvaret for både deres eget barn og større/mindre søskende under arrangementet.

Kontakt os
Beskeder gives gennem DayCare-systemet fra mobiltelefon eller PC, samt via forældreintra,

Påklædning
I SFO’en er vi aktive på alle måder, det er derfor bedst for børnene at være klædt praktisk på, så
der kan leges både ude og inde. Det er ikke rart eksempelvis at være forhindret i at male, fordi man
har sit fineste tøj på.
Vi har ikke en forsikring, der dækker for bortkommet/beskadiget tøj eller ting.

Når dit barn skal begynde i Balleskolens SFO
Inden dit barn skal begynde på Balleskolen og i SFO’en, bliver det inviteret på besøg sammen
børnehaven. Områdets børnehaver bliver også inviteret til andre arrangementer.
Børn og forældre bliver inden skole/SFO-start inviteret til en introduktionsaften, hvor de voksne der
er tilknyttet huset er til stede.
I er selvfølgelig også velkomne til at besøge SFO’en i løbet af de åbne uger i sommerferien.

Ferielukning/feriepasning:
Den 24. december og Grundlovsdag den 5. juni
tilbyder Silkeborg Kommune ikke pasning.
Der er lukket i Balleskolens SFO:
- De 3 hverdage før påske
- Fredagen efter Kristihimmelfartsdag
- 3 uger i sommerferien
- Mellem jul og nytår.
På disse dage tilbyder Silkeborg Kommune i
stedet feriepasning i en af kommunens andre
institutioner.
Tilmelding til Silkeborg Kommunes feriepasning
sker gennem Balleskolens SFO.

Priser, indmeldelse, udmeldelse
og ændringer
Se Balleskolens hjemmeside under Fritidsdelen.
Har I brug for mere pasning, kan ændringen ske
fra dag til dag. Udmeldelse eller afmelding af
moduler kan ske med én måneds varsel pr. den 1.
eller 16. i måneden.
Balleskolen juni 2017.

