Velkommen til
Johannesskolens SFO

Johannesskolens SFO kontakt til 0. – 1. kl. tlf. 38 74 21 10, 2. – 5. kl. tlf. 38 74 27 64 og SFO leder Charlotte Petersen cp@johannesskolen.dk

På Johannesskolen sætter vi stor pris på fællesskab og gode
kammeratskaber. Derfor arbejder vi hver dag for, at børnene får
et par aktive og meningsfulde eftermiddagstimer i en positiv
atmosfære.
VÆRD AT VIDE
Der er 3 afdelinger i skolefritidsordningen: 0. - 1. klasse holder til
i vores Indskolingshus, 2. - 3. klasse holder til i 2. klassernes lokaler
- nr. 115 og 119. og 4. - 5. klasse bruger lokalerne ud for kantinen.
Desuden bruges kantinen, idrætssalen og alle faglokalerne hver
dag af SFO’en.
SFO’ens personale arbejder sammen med skolens lærere i en tæt
dialog om den enkelte klasse og den enkelte elevs trivsel.
Charlotte Petersen er leder af de 3 afdelinger i fritidsordningen.
OPSLAGSTAVLEN OG INFORMATIONER
På Tabulex kan I følge med i, hvad der sker i SFO’en. Her finder I
ugeplaner og anden relevant information. Børnene kan på
skærmen og på opslag i SFO’en følge med i dagens og ugens
aktiviteter.
ÅBNINGSTIDER TIL HVERDAG
SFO’en er åben for børn i 0. til 2. klasse fra 7.30-8.00
Der er ikke SFO om morgenen for børn i 3. til 5. klasse.
Om eftermiddagen er SFO’en åben, når børnene har fri til kl.
17.00. Hvis skoledagen slutter tidligere, holder SFO’en åben.
ÅBNINGSTIDER I FERIEN OG FERIELUKNING
I efterårsferien, vinterferien og en del af sommerferien har
SFO’en åben fra 7.30 til kl.17 for tilmeldte børn. Vi holder lukket
fredag efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag og sidste dag
inden juleferien. Dagen inden skolens sommerferie holder vi
åbent til kl. 14.00. SFO’en holder lukket tre uger i juli (i
sommerferien 2022 gælder det uge 27, 28 og 29), hele
påskeferien og mellem jul og nytår.
BROBYGNING – FRA SKOLE TIL SFO
Når klokken er 12.55/13.50, og skoledagen slutter, møder den
pædagog, som er tilknyttet klassen, eleverne og læreren i
klasselokalet. Her taler pædagogen med børnene om, hvad der
skal ske i løbet af eftermiddagen.
AFKRYDSNING
Når skoledagen slutter, tjekkes børnene ind i Tabulex. Når
børnene skal gå igen, skal de sige farvel til en voksen og tjekke
ud.

EN AKTIV HVERDAG
Der sker mange spændende ting i ugens løb, som børnene kan
melde sig til.

Vi er i idrætssalen

Vi arbejder i kreative værksteder

Vi laver mad i skolekøkkenet

Vi bruger skolens sløjdlokale

Vi spiller brætspil og brætrollespil

Vi laver teaterforestilling eller film

Vi deltager i SFO Sports forskellige tilbud

Vi bruger lokalområdet

Vi tager på ture
Vi lægger desuden vægt på, at børnene selv finder hinanden og
finder på, så naturligvis er der også masser af tid til leg.
MOBILTELEFONER
Alle børn fra 0. til 3. klasse må ikke benytte mobiltelefoner i
løbet af dagen. Fra 4. klasse har vi regler for børnenes brug af
mobiltelefoner, så børnene kan have tid til og mulighed for at
fordybe sig i en leg eller aktivitet.
UDEN MAD OG DRIKKE
Vi sørger naturligvis for, at der er lidt at spise og drikke ud på
eftermiddagen. Fra 14.00 til 15.00 er der café, hvor vi fx serverer
grøntsager, frugt og brød, og en gang i mellem er der også varm
mad. Det er ikke tilladt at medbringe slik og sodavand i SFO’en.
HAR DU NOGET FOR TIL I MORGEN?
Der er mulighed for, at børnene kan arbejde med deres lektier.
Børn fra 2. til 5. klasse har mulighed for at benytte skolens
lektiecafe, der har åbent mandag til torsdag - her kan de få hjælp
af nogle af skolens lærere.
TRADITIONEN TRO
Vi fejrer årets forskellige højtider. Desuden holder vi julehygge i
december med Lucia-optog og julemarked. Vi har også tradition
for at holde et årligt børneloppemarked i slutningen af
skoleåret.
KOLONI
Vi tager på koloni i første uge af sommerferien med de ældste
børn fra 4. og 5. klasse. Turen varer fra mandag til torsdag. Dog
er der ikke koloni i 2022. Hvis man ikke tager med på koloni, er
SFOen åben.
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