Kære forældre til kommende maj – SFO børn

Vi glæder os meget til at modtage jeres børn d. 01.05.2018. I den

Dato:

26.02 2018

forbindelse inviterer vi jer forældre til et informationsmøde og fremvisning
af Hjørnehuset

Hørsholm Skole
Onsdag d. 04.04 2018 kl 17-18.30

Selmersvej 6
2970 Hørsholm

Vigtigt med SU.
Tilmelding/afbud på: loi@horsholm.dk s
 enest d. 21.03. 2018
Vi mødes på Hørsholm skoles lærerværelse, som ligger samme
sted som kontoret.

Tlf. 48496100
Fax 48496106
horsholm_skole@horsholm.dk
www.horsholmskole.horsholm.dk

De bedste hilsner
Lotte Iversen
SFO leder
Dorthe Larsen
Stedfortræder SFO

Kære forældre til vores nye maj barn.
Velkommen til Hørsholm skole.
Vi ser frem til at skabe det bedste skoleliv for alle børn i samarbejde med jer.
Målet for vores maj børn er, at børnene oplever en lærerig, udfordrende og sjov hverdag. Vi ønsker, at
børnene på en struktureret, omsorgsfuld og tryg måde introduceres til skolens lokaler, nye kammerater og
de voksne, som de skal være sammen med i 0.klasse.
Vi har samlet nogle af de vigtigste opstartsinformationer.
Introforløb:
De første 14 dage, maj børnene er på skolen, er planlagt som et introforløb, og Hjørnehuset er i denne
periode forbeholdt dem.
De tre første primærgrupper vi sammensætter er dannet med fokus på, at alle børn, så vidt muligt, følges
med kendte børn fra børnehaven.
I perioden fra maj og frem til sommerferien er grupperne dynamiske og kan ændres, hvis det skønnes, at
det er hensigtsmæssigt.
Vores hovedformål frem mod sommerferien er at danne tre homogene grupper, hvor der er grobund for
trivsel og et godt læringsmiljø.
Vi vil i perioden særligt have fokus på relationer og børnefællesskaber; dette gøres blandt andet ved, at vi
afprøver forskellige gruppekonstellationer. Det er vigtigt, at børnene får øje på hinanden på tværs af
årgangen. Det er et fælles ansvar, at alle trives.
Efter de 14 dage med introforløb starter den faste ugestruktur.

Fast ugestruktur:
Maj børnene har morgenbase og garderobe i Hjørnehuset frem til sommerferien, hvor der åbnes hver dag
kl. 07.00. Vi er samlet i Hjørnehuset indtil kl. ca. 09.00. Herefter går de tre primærgrupper ud på deres
læringsstation for dagen, og kl. 12.30 samles alle 3 grupper i Hjørnehuset igen.
Vi starter altid dagen med en samling, hvor vi taler om dato, vejr, årstid og om planer for dagen. Vi ser
gerne, at alle børn er mødt ind kl. 09.00, da det er vigtigt for børnene at være en del af det fællesskab, der
skabes ved morgensamlingen.

De tre læringsstationer kommer til at have følgende overskrifter:
Hjørnehuset: Værksteder, udeleg, motorik og ”Fri for Mobberi”.
Fritten: Musik/rytmik og motorik/bevægelse samt ”Fri for mobberi”.
E-bygningen: Skoleparathed, motorik og ”Fri for mobberi”.

Fri for mobberi er et trivselsredskab/antimobbeprogram, som alle skoler i Hørsholm kommune benytter i
undervisningen i indskolingen. Formålet er at styrke børnefællesskaber og forebygge mobning.
Ugestruktur:
Mandag: Grupperne er på hver deres læringsstation.
Tirsdag: Alle maj børnene går i skoven fra 09.30 – 13.00.
Onsdag: Grupperne er på hver deres læringsstation
Torsdag: Grupperne er på hver deres læringsstation.
Fredag: Fællesdag i Hjørnehuset, hvor alle maj børn og voksne er sammen om forskellige aktiviteter inde og
ude.
Den gruppe børn, som er i Hjørnehuset om torsdagen, har ansvaret for at kaniner og marsvin får mad, og at
der bliver muget ud i hele ”Hoppeborgen”.
Hver dag mødes alle maj børn i Hjørnehuset mellem 13-14, hvor vi samler op på dagen og har ”Den røde
tråd”.
”Den røde tråd” er opsamling på dagen. Hvad har vi lavet/lært, og hvad skal vi lave resten af dagen i SFO?
Børnene bliver præsenteret for de aktiviteter, der findes i SFO. Der laves aftaler med det enkelte barn, så
alle børn ved, hvem de skal lege med /hvilken aktivitet de skal gå i gang med kl. 14.
Bemærk : De første 14 dage har maj børnene også base i Hjørnehuset om eftermiddagen. Det er vigtigt, at
både børn og forældre oplever en rolig og tryg opstart på Hørsholm skole. Efter denne periode åbnes
Hjørnehuset op for resten af SFO børnene kl. 14.00, og maj børnene kan bruge alle SFO faciliteter. Se efter
personalet med de pink veste☺.

For at børnenes dag kan fungere optimalt, er der nogle praktiske ting, som I skal sørge for hver dag:
Alle børn skal medbringe:
1x drikkedunk med vand.
1x 10’er mad/frugt med til om formiddagen.
1x frokost madpakke (uden mad der skal varmes og uden for meget sukker).
1x eftermiddagsmad/frugt.
Solcreme: Børnene afleveres indsmurt i solcreme og har en tube solcreme i tøjposen.
På garderobepladserne skal der, udover overtøj som passer til ALT vejr, hænge en pose med ekstra tøj,
regntøj og andet, I mener kunne blive relevant for jeres barn.
HUSK: Der skal stå navn i ALT.
Det er helt i orden at have legetøj med hjemmefra. Børnene må dog ikke medbringe Ipads, gameboy,
Nintendo eller lign. Alt legetøj, tøj mv som er taget med hjemmefra er på eget ansvar.
Tabulex:
Indkrydsning om morgenen og udkrydsning om eftermiddagen foregår elektronisk. Vi hjælpes ad i starten,
men det er vigtigt, at børnene lærer det selv.
Lukkeuger:
SFO holder lukket i ugerne 29 og 30. I uge 31 er der nødpasning på Rungsted Skole, som man skal tilmelde
sig. Se information om SFOs øvrige lukkedage på skolens hjemmeside.
Kontakt:
Telefonnummer til Hjørnehuset: 30592331
E-bygningen: 48496144
Skolens kontor: 48496100
Der vil løbende komme flere informationer til jer på intra, og I er altid velkomne til at kontakte os.

De bedste hilsner SFO personalet.

