SKOLEFRITIDSORDNING – Tlf. 8753 5894
Mørke skoles SFO har hjemme i nybyggede lokaler, der ligger som tilbygning midt mellem skolens
bygninger til indskoling og mellemtrin.
Åbningstider i SFO
På skoledage:
Mandag til torsdag kl. 6.15–8.00 og 14.00 – 16.45.
Fredag kl. 6.15 – 8.00 og 14.00 – 16.00.
I skoleferier er SFO også åben om formiddagen
Kontakt til SFO
Der er tilsynspligt og fremmødekontrol i SFO, derfor er det vigtigt altid at give besked, når ens barn
holder fri, skal sendes hjem på et særligt tidspunkt eller skal hentes af nogle, der ikke normalt
henter barnet.
Alle forældre kan benytte Tabulex SFO til at indtaste eller sende beskeder om børns fravær,
hjemsendelse, legeaftealer mm.
Besked af mere privat karakter kan også sendes via forældreintra direkte til barnets
kontaktpædagog (se nedenfor) eller til SFO-lederen.
Der kan ringes til SFO i tidsrummet 6.15-8.00 eller efter kl.14.00 på 8753 5894
Hverdagen i SFO
Mørke skole åbner kl.7.50. Ankommer børnene tidligere til skolen, skal de gå i SFO, hvor de har
mulighed for at spise evt. medbragt morgenmad og hygge sig med forskellige småaktiviteter indtil
kl. 7.50, hvor der vil være tilsyn med børnene i undervisningsområderne.
Når undervisningsdagen slutter for børnene på Mørke skole, kommer klassens kontaktpædagog
fra SFO ind i klassen og modtager børnene. De bliver krydset ind, får besked om eftermiddagens
aktivitetstilbud og børnene kan give pædagogen evt. beskeder hjemmefra. Når børnene får fri kl.
14.00 starter de altid dagen med at lege ude i ca. ½ time.
Herefter kan børnene gå i gang med forskellige lege eller aktiviteter inde i SFO eller udendørs. I
takt med, at rengøringen afsluttes i indskolingsbygningen, er det også muligt for børnene at bruge
klasseværelserne til hygge eller leg.
Udendørs nyder børn og voksne fra SFO at kunne boltre sig på skolens store legeområde, hvor
der både er plads til alt fra sandkasseleg, gynger, klatreredskaber og mooncars til boldleg og leg i
”skoleskoven”, hvor der er store træer, bålhus og shelters. Børnene har rigtig god plads til al
verdens leg og aktivitet.
Mad – skiftetøj – overtøj – fodtøj – solcreme
For at give børnene de bedste muligheder for at få en god dag i undervisning og SFO, er det
vigtigt, at de får sund og mættende mad med (2 madpakker; til frokost og en anden til frugt) og, at
deres påklædning passer til vejret. Børnene har en personlig kasse til skiftetøj, solcreme mm., og
der er mulighed for at opbevare regntøj, gummistøvler mm. i SFO´s– eller i klassens garderobe.
SFO har ikke lånetøj.
Udedag
Vi er udendørs hver dag, men om tirsdagen er vi ude hele eftermiddagen uanset vejret.
Det betyder, at når undervisningen slutter og børnene er blevet modtaget i klasserne af deres
kontaktpædagog, vil der være åbent til garderoberne og det er muligt for børnene at skifte til tøj,
der passer til vejret. Derefter er vi ude og har gang i et væld af aktiviteter resten af dagen. Bålmad
er så vidt det er muligt et fast indslag på udedagen.
Kontaktpædagog
Hver klasse har sin egen kontaktpædagog i SFO. Kontaktpædagogen har et tæt samarbejde med
klassens lærere og deltager både i dele af undervisningen og i skole-hjemsamarbejdet.

