SFO – Hulen

Velkommen til SFO ”Hulen”.
Hulens målsætning:
”Hulen” er en fritidsordning som modtager børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse.
Børn har efter en skoledag brug for at ”skifte spor”. I ”Hulen” lægger vi vægt på at give det
enkelte barn plads til afslapning og aktiviteter der er anderledes end dem skoledagen har budt
på. Vi har en accept af, at det enkelte barn har brug for at koble af og hygge. Vi lægger vægt
på at der er plads til leg og til læring. Netop gennem legen og de sociale aktiviteter oplever vi
at børnene trives – udvikles og lærer af andre børn. Vores succeskriterier for praksis er at
skabe et hyggeligt – trygt og aktivt miljø der tilgodeser børnenes behov og ønsker. Vi ønsker
at skabe rammer for at se glæde og trivsel hos børn og forældre, samt se positive og
engagerede kollegaer… 
”Hulens” overordnede fælles mål:
At skabe: TRYGHED – NÆRVÆR – TRIVSEL
Det gør vi ved at:

andre

Et trygt barn føler sig: HØRT – SET - FORSTÅET

Skolefritidsordningen ”Hulen”
Hovedgaden 83
Vester Hornum
9640 Farsø
Tlf. 21 34 60 67
”Hulens” personale:
Leder……………………………………..…….Ulla Biisgaard
Pædagog………………………………………Marian Olsen
Pædagog………………………………………Maria Lund Eje Stistrup
Pædagog medhjælper………………..….Anne Mette Jacobsen
Skolefritidsordningens overordnede leder er skoleleder Niels Erik Jensen
Åbningstider:
Morgenpasning i ”Hulen” er fra kl. 06.20 til kl. 07. 40. Herefter sendes børnene i skole.
Børnene i morgenpasning afleveres i Skovhuset.
Ved modulændring eller ind/udmeldelse rettes der henvendelse til
pladsanvisningen på Vesthimmerlands kommune. www.borger.dk
Vær opmærksom på en måneds opsigelse.

Mandag til torsdag fra kl. 13.40 til kl. 16.45
Fredag fra kl. 13.40 til kl. 15.40.
Morgenmodul er fra 6.20 til skolestart
Eftermiddagsmodul er fra skoletids ophør til 16.45 – fredage 15.40
Heldagsmodul er både FØR og EFTER skoletid.

Ferielukning:
”Hulen” har lukket i ugerne 29 og 30. Der vil blive tilbudt anden pasnings ordning hvis der er behov
for det. Der sættes information op på Hulens opslagstavle i god tid.
Der er lukket alle helligdage. Ligeledes er der lukket den 24. og 31. december samt mellem jul og
nytår. Dagen efter kr. Himmelfartsdag er der også lukket.

Forældrerådet:
Vores forældreråd består af forældre fra både børnehave og SFO. Repræsentanter til
forældrerådet vælges til den årlige sommerfest. Der sættes information op på SFO’ens
opslagstavle i god tid. Der er for nuværende 5 forældre – 2 personaler og 1 leder.
Rådet står for forskellige arrangementer i løbet af året, og møderne afholdes efter behov.
Forældrerådets repræsentanter kan ses på ”Hulens” opslagstavle…
Skolebestyrelsen:
Skolen har en bestyrelse, som er forældrerådets overordnede organ. LBO ’ens leder deltager i
skolebestyrelsesmøderne. Skolebestyrelsens repræsentanter kan ses på ”Hulens”
opslagstavle…
Sygdom – fravær og beskeder:
Vi kan ikke modtage syge børn. Ved sygdom vil vi gerne at dette meddeles til ”Hulen” så
personalet ikke skal bruge unødvendig tid på at ”efterlyse” jeres barn/børn. Der er mulighed
for at indtale en besked på telefonsvareren eller skrive en sms.
Om jeres barn/børn holder fri fra skole skal der ligeledes gives besked om dette via telefon
eller sms.
Legeaftaler
Det er vigtigt at personalet i Hulen får besked om legeaftaler efter skole. Vi vil gerne, at
legeaftalerne laves på forhånd, så vi ikke skal bruge tid på at ringe til de involverede forældre.

Morgenmad og frokost:
De børn der er omfattet ”morgen pasning” har mulighed for at få morgenmad i Skovhuset.
Der bydes ind med havregryn, havregrød, havrefras eller cornflakes. Ønsker man andet er
man velkommen til selv at medbringe det. 
I forbindelse med frokost er der mulighed for, at bestille mælk via skolens mælkeordning
Eftermiddagsfrugt:
Der er ikke fælles frugtordning så hvert barn skal selv medbringe frugt til skole/SFO.
Barnets eftermiddagsfrugt/brød, kan lægges (i frugtpose med navn på) i kassen udenfor
Hulen om morgenen, så sætter vi det i køleskabet.
Skiftetøj:
Barnet/børnene skal i deres garderober have ekstra skiftetøj liggende der passer til årstiden.
Der opfordres til at den jævnligt tilses og suppleres med ekstra tøj efter behov. Regntøj og
gummistøvler til efterår, og sommertøj – solcreme samt evt. solhat/sandaler til solrige dage.
Det er ikke tilladt at bruge udendørs sko inde da børnene ofte sidder på gulvet og leger.
Vi henviser til at alle der afhenter deres barn/børn benytter overtræksfutter placeret ved
skolens indgang, samt give barnet/børnene et par inde sko med.
Hver FREDAG tømmes børnenes garderober. Der opfordres til at se i kurven ”glemt tøj” om
der skulle være noget genkendeligt tøj deri. Vi står ofte i den situation at være i besiddelse af
en stor mængde ”glemt tøj”. Ikke afhentet tøj bliver efter en tid givet bort til ”Røde kors” 


Spillekonsoller generelt:
Børnene må ikke have IPads, telefoner ol. med i Hulen.
Børnene bruger ikke deres skolecomputere i SFO, men Hulen har 3 computere som børnene må
bruge på bestemte dage.
Legetøj medbringes på eget ansvar. Hulen erstatter ikke bortkommet eller ødelagt legetøj. Det er
børnenes eget ansvar at få legetøjet med hjem.
Hallen:
Vi har mulighed for at benytte skolens faciliteter. Hallen benytter vi efter behov. Om vejret
arter sig, er vi ude på legepladsen eller i skoven.
Goddag og farvel:
Vi forventer at der bliver sagt goddag og farvel. Dette bl.a. for at lære børnene gode skikke,
og fordi vi registrerer børnene når de kommer og går. Vi har ansvaret for det enkelte barn når
det har fri fra skole, og ønsker at tage hånd om dem der er indskrevet i ”Hulen”.

Understøttende undervisning:
I indskolingen er understøttende undervisning varetaget af både pædagoger og lærere. Vi
pædagoger er i samarbejde med lærerne med til at supplere og støtte op om undervisningen i
forhold til fag og emner.
Vi er med til at give eleverne mulighed for at afprøve, træne og fordybe sig i de færdigheder
og kompetencer, som de tilegner sig i den almindelige undervisning.
Dagligdagen i SFO ”Hulen”:
”Hulen” åbner hverdag kl. 6.20 med morgenpasning. Morgenpasning foregår i Skovhuset.
Kl. 7.40 starter skolen, så er Hulen lukket indtil skoledagen slutter kl.13.40.
Når børnene har fri kommer de i Hulen, hvor de bliver mødt af glade og veloplagte
pædagoger, der står klar til at indskrive de børn, som skal i fritidstilbud.
Vi spiser gerne det medbragte frugt eller brød, inden børnene har mulighed for leg og
samvær.
Vi sender gerne børnene til fritidsaktiviteter, hvis forældrene ønsker dette.
Værdigrundlag:
Vi lægger vægt på at give det enkelte barn plads til afslapning og aktiviteter, der er
anderledes end dem skoledagen har budt på. Vi accepterer, at det enkelte barn har brug for
at koble fra og hygge sig sammen, efter en lang skoledag. Vores succeskriterier for praksis er
at skabe et hyggeligt-trygt og aktivt miljø, der tilgodeser børnenes behov og ønsker.
Vi er beviste om, at der i skolen er regler og retningslinjer, der skal imødekommes. I SFO har
vi ikke de samme SKAL ting, men fokuserer mere på at lære børnene at være sammen på en
ordentlig måde - tale pænt til og om hinanden - lære, at løse konflikter og udvise forståelse
for hinanden og have respekt for hinandens livsverden. Vi ønsker sammen med forældrene at
skabe et godt miljø, hvor fokus er samarbejde og trivsel.

