Velkommen til

Førskole SFO
SFO tlf.: 20 21 17 14
Afdelingsleder Nete Hansen tlf.: 29 66 07 94

Distrikt Øst - Østofte-matriklen
Østoftegade 42
4951 Nørreballe
Østofte-matriklen består af flere institutioner, bestående af dagtilbud
(børnehave og dagpleje), SFO og skoledelen.
Der er et tæt samarbejde mellem de forskellige institutioner på matriklen.
Dagtilbudsdelen består af Lama SFO I, Lama SFO II, Børnehaven Møllebakken og
Legestue og Dagpleje.
Skoledelen består af Østofteafdelingen og Udskolingsspecialklassen.
Østofte-matriklen ledes af afdelingsleder for dagtilbud og SFO Nete Hansen og
afdelingsskoleleder Anne Ploug Jacobsen.
Østofte-matriklen har fælles forældreråd.

Kære forældre.
Nu nærmer sig tiden, hvor jeres barn skal skifte fra børnehave til Førskole-SFO.
Med denne folder ønsker vi at give jer forældre svar på nogle af de spørgsmål, I
har, nu jeres barn skal i Førskole-SFO.
Se også folderen om Lama-SFO I, hvor der er oplysninger om dagligdagen i LamaSFO I.
Vi glæder os til at lære jer og jeres barn at kende og vi vil sammen med jer sørge
for, at jeres barn får et par gode måneder inden skolestart.
Formålet med Førskole-SFO er, at børnene bliver fortrolige og trygge ved de fysiske
rammer og de voksne, der er omkring barnet. De skal lære skolens rytme.
I Førskole-SFO beskæftiger vi os mest med de personlige og de sociale
kompetencer. De er vigtige for et godt skoleforløb.
Vi arbejder også med at styrke børnenes ordforråd. Børnene skal gennem et forløb
med sproglege, for at ruste børnene til de læsefaglige udfordringer, der er i skolen.

Første dag i Førskole.
Tirsdag den 3. april 2018 kl. 8.10, (Morgenpasning fra kl. 6.30).
Den første dag i Førskole mødes vi kl. 8.10 ved lokale 3 i indskolingsbygningen,
hvor vi hilser på hinanden.
Forældre er velkomne til at deltage i starten. Til forældrene er der kaffe og
småkager i SFOens køkken, inden de tager afsted igen.
Børnene får en rundtur i de nye omgivelser. Vi ser SFOens lokaler og udenoms
arealer. Undervejs tager vi en snak om aftaler og regler for det gode samvær.
Efter at have spist den medbragte madpakke, er der mulighed for at lege, så vi
lærer hinanden bedre at kende.
Førskolen er hver dag fra kl. 8.10 til 14.10.
Vi kan kontaktes på I-portalen eller på tlf. 20 21 17 14 (kl. 6.30-8.00 og
14.10-16.45).
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Den gode overgang fra børnehave til skole.
I marts måned har Rikke fra SFO, været i Møllebakken 2 dage om ugen, et par
timer af gangen, for at være sammen med de kommende skolebørn. Dette for at
sikre den gode overgang fra børnehave til Førskole-SFO og skole.
Fra den første april er jeres barn automatisk overført til Lama SFO I, og vi tager fat
på at forberede jeres barn til at skulle ”rigtigt i skole”.
I Førskole-SFO arbejder vi med socialisering og med at gøre børnene trygge ved de
nye kammerater, nye voksne og nye fysiske rammer gennem leg og samvær.
Førskole-SFO er samtidig en introduktionsperiode til børnenes fremtidige skoleliv,
så noget af dagen vil have skolemæssig karakter.
Børnene skal opleve, at de bliver set og delagtiggjort i aktiviteter og fællesskaber.
Så vidt det giver mening, følger vi skolens rytme med fælles morgensamling,
frikvarterer, fælles spisning og arrangementer, så børnene vænner sig til den nye
dagligdag.

Vi har i Førskole-SFO særlig fokus på følgende områder:
Relationer: Der er barnets evne til at skabe kontakter med de voksne, skabe
kammeratskaber og være medskaber af lege.
Robusthed og mod: Der er barnets evne til at møde og håndtere nye
udfordringer.
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Sociale spilleregler: Der er barnets evne til at forstå og anerkende sociale
spilleregler, herunder f.eks. at hjælpe, at give plads til andre og til at håndtere
konflikter.
Forandringsparathed: Der er barnets evne til at aflæse sammenhænge, hvad
forventes der i forskellige situationer. Eksempelvis hvad forventes af en, når man er
i en dansktime, en idrætstime eller i SFO-ens forskellige aktiviteter.
Selvkontrol og fokus: Der er barnets evne til at tilsidesætte egne behov, vente på
tur og holde fokus på en opgave.
Udtrykke følelser: Der er barnets evne til at udtrykke følelser og evt. behov for
hjælp, både i forhold til sig selv og i forhold til andre.
Sprog: Der er barnets evne til at kommunikere med sine omgivelser, herunder
evne til at aflæse og bruge kropssprog, samt interesse for tegn og symboler.
Vi arbejder med ordforråd og sproglege.
Selvhjulpen hed: Der er barnets evne til at mestre konkrete alderssvarende
færdigheder. F.eks. gå på toilettet selv, tage sit tøj af og holde orden i sine ting.

Forventninger til forældrene:
Vi har nogle forventninger til jer/dig som forældre:
• Tal positivt om os og stedet. Det smitter af på dit barn og er med til at give
barnet en god dag.
• Hvis du/I er uenige om et eller andet, er I altid velkomne til at kontakte os
for en god dialog.
• En sund madpakke er vigtig, så undgå slik – kage – saftevand – sodavand i
drikkedunken.
• Hjælp jeres barn med at holde orden i garderoben og i barnets skolesager.
• Det er vigtigt, at barnet er selvhjulpet i forbindelse med toiletbesøg, hygiejne
og påklædning.
• Giv os besked, hvis jeres barn er syg, eller hentes af andre.
Vi savner altid de børn der ikke er der.

Jeres forventninger til os:
I har naturligvis også forventninger, til os. Giv os besked, hvis der er noget I undrer
jer over, eller er utilfredse med, så finder vi nok en løsning i fællesskab.
Vi håber, vi i fællesskab med jer, kan give jeres og de øvrige børn de bedste
muligheder for et godt skoleforløb og et godt liv i det hele taget.

ET GODT FORÆLDRESAMARBEJDE GIVER GLADE BØRN

