Velkommen til SFO Kongevejens Skole
En håndbog til børn og forældre
Velkommen til SFO’en på Kongevejens Skole
Vi glæder os til at lære jer alle at kende.
SFO’en er en del af Kongevejens Skole. Vi er ca. 330 børn og 20 ansatte. Vores
indskolingshus er fra 2001 og rummer børnehaveklasse til 3. klasse. Hvert afsnit har et
fællesrum. Derudover har vi værksteder, små hyggerum, en tumlesal samt adgang til
gymnastiksale og et stort udeareal, som alle kan bruge.
Da vi arbejder i et stort hus, har vi valgt at opdele pædagoger/lærere og børn i fire forskellige
årgangsteam. Det skaber nærhed og tryghed for alle. Hvert afsnit har en teamkoordinator, der
fungerer som bindeled til resten af huset. Hver klasse har en primærpædagog som deltager i
undervisningen og som er en del af årgangens team
Vi har tradition for at invitere forældrene til cafédag, julehygge og SFO Walk-a-ton.
Hvad betyder det at gå på SFO?
Livet på SFO’en er anderledes, end livet i en børnehave.
Der bliver stillet flere krav til barnets selvstændighed, og barnet har mere frihed til selv at
vælge mellem aktiviteter og værksteder. Udearealerne, hvor børnene kan færdes, er også
væsentligt større, end de er vant til.
Børnene vil få mange nye kammerater, og de vil komme til at lære mange forskellige voksne
at kende. Indtil I lærer vores hus og udearealer bedre at kende, vil vi selvfølgelig være
behjælpelige med at finde jeres barn, da det er et stort hus, hvor børnene må færdes over det
hele.

Indkøring af Maj-børnene
I denne opstartsperiode er det vores mål, at børnene bliver trygge ved de andre børn og de
voksne i huset. De vil blive præsenteret for de aktiviteter og værksteder, som SFO’en tilbyder
samt husets regler og rutiner. Samtidig vil vi arbejde målrettet mod at gøre børnene
skoleparate.
I maj og juni måned vil vi køre et dagligt forløb for de nye børn fra kl. 8.30—13.30. Børnene
skal derfor være klar til morgensamling kl. 8.30. Vi har planlagt ugen med følgende temaer:
motorisk og sociale lege, tur/ude-liv, kreative værksteder og skoleforberedende aktiviteter. Fra
kl. 13.30 og resten af dagen kan børnene deltage i SFO´ens aktiviteter og værksteder. Der vil
hver dag være en voksen fra børnenes eget afsnit til at holde opsyn med de børn, der leger
ude.
De ca. 75 majbørn starter op i 3 hold. Undervejs vil børnene også være sammen med børn
fra de andre grupper så vi kan se dem i forskellige relationer. Lige inden sommerferien danner
vi de 3 grupper, som børnene skal starte op i efter sommerferien.

Personalet vil undervejs gøre alt for, at besøg i andre grupper bliver nem og naturlig og her vil
jeres positive medvirken være helt central for, at det lykkes.
Samarbejde mellem SFO og skole
Pædagogerne deltager i undervisningen med ugentlige timer, på alle klassetrin i indskolingen.
Deres opgave er at være med til at styrke klassens trivsel. Derudover varetager de
understøttende undervisning i deres klasser.
Primærpædagogerne er med til elevsamtaler, skole-hjem samtaler og forældremøder.
Morgenåbning
SFO’en har åbent fra kl. 7.00, hvor der vil være mulighed for at få en kop the og starte dagen
med lidt hygge.
Vi forventer, at børnene selv kommer og siger godmorgen. Det er vigtigt, at I lærer jeres barn
at melde sin ankomst og vende sit billede.
Til tider ser vi, at afskeden om morgenen kan være sværere for forældrene end for børnene.
Derfor er det vigtigt, at I fra første dag indøver en god rutine, når I siger farvel. Sørg for at
være overbevisende når I siger farvel og træk ikke afskeden i langdrag. Sig farvel til jeres
barn i fællesrummet, hvor der er pædagoger tilstede, som kan hjælpe barnet, hvis afskeden
er svær.
Stamkort og telefonkort
I forbindelse med, at jeres barn starter på SFO skal I udfylde to sedler, som I skal hente på
hjemmesiden under SFO. Den skal afleveres på SFOen.
Det ene er et Stamkort, hvor der er diverse oplysninger om barnet, fx allergi eller andre
helbredsmæssige ting, der skal tages hensyn til, samt oplysninger om
stivkrampevaccinationer m.m.
Den anden seddel er et Telefon og Aftalekort, hvor vi skal have oplysninger om diverse
telefonnumre, om barnet må gå med nogen hjem uden først at have kontaktet forældrene, og
om barnet må deltage i cykelture mm.
Stamkortet bliver brugt, hvis vi skal på skadestuen og aftalekortet bruges til daglig, når
børnene ringer og laver legeaftaler. Hvis der opstår ændringer af telefonnumre, adresse o.l.
skal I selv melde det til os.
Information som er vigtig at give til SFO’en
Allergi, eksem, overfølsomhed (bistik, speciel mad), smitsomme sygdomme.
Ændringer i familien, skilsmisse, dødsfald, uheld og andet, der har betydning for jeres barns
trivsel her på SFO’en, skal gives til den primærpædagog, der er tilknyttet jeres barns klasse.
I maj og juni måned skal I ringe, hvis jeres barn er syg eller holder fri.
Fra 1. august skal I ikke ringe, hvis jeres barn er syg og ikke kommer i skole og på SFO. Vi
henter dagligt oplysninger om fremmøde i de enkelte klasser.

Værksteder/projekter
Vi har mange forskellige værksteder, som er placeret rundt i huset.
I vores musikværksted har børnene mulighed for at indspille sit eget musiknummer. I
perioder vil der være mulighed for at deltage i musikforløb, hvor der øves samspil, rytme og
gehør. Der er også mulighed for at lave musikvideoer.
I bålværkstedet er børnene med til at tilberede mad over bål. Snobrød er altid et hit.
I sommerperioden har vi rollespil, hvor vi går i skoven og slås mod elver, dværge og orker. I
vinterhalvåret spiller vi magiccard og brætspil (Dongens and Dragons).
På mulitiværkstedet kan børnene male og tegne, lave papir, papmache, knytte nøgleringe
osv.
På syværkstedet syr vi puder, bamser, tøj til bamser, tasker og mange andre ting. I perioder
filter vi og maler på silke mm. De store kan få symaskinekørekort.
I stalden kan børnene lave fuglekasser, skibe, reparere løbehjul, arbejde med læder oa.
I medieværkstedet er børnene fælles om at spille på computere, spille skak brætspil mm.
VI har regler for brug af egne medbragte maskiner.
Kukker
Hvert klasseafsnit har en ”kukker”, som opholder sig i fællesrummet/køkkenet. Kukkeren
tager telefonen og modtager beskeder fra forældre, og sender børn hjem eller til
fritidsaktiviteter.
Kukkeren hjælper børnene med at lave legeaftaler. Kukkeren laver også fritmad sammen
med børnene.
Børnene/forældrene skal informere kukkeren om legeaftaler, som noteres i en kalender. Dette
er meget vigtigt, da nogle børn gerne må gå med andre hjem, uden at forældrene får besked
først. Hvis forældrene ringer til SFO’en, kan vi give korrekt besked om, hvem deres barn er
gået hjem til.
Det er børnenes eget ansvar at sige farvel til kukkeren og vende deres billede.
Hvis jeres barn bliver hentet af bedsteforældre, søskende eller andre, er det vigtigt, at I
fortæller dem, hvor på SFO´en jeres barn kan være, og at det kan tage nogen tid, førend de
har fundet barnet. Hvis det er helt umuligt at finde barnet, kan man altid spørge om hjælp hos
kukkeren i det pågældende afsnit, hvor barnet hører til.

Fritmad
Hver dag får børnene fritmad på deres afsnit. Det varierer fra afsnit til afsnit, hvad der
serveres, men som hovedregel tilstræber vi at tilbyde sund mad, som børnene er med til at
forberede.
Det skal understreges, at den fritmad, vi tilbyder, ikke erstatter et måltid mad, men blot er et
lille mellemmåltid. Vi har valgt ikke at samle børnene i forbindelse med fritmaden, da vi
mener, det virker forstyrrende på deres leg og øvrige aktiviteter.
Legeaftaler
Der bliver indgået rigtig mange legeaftaler mellem børnene hver dag, og det er bestemt også
noget, vi opfordrer til. Hvert afsnit har en børnetelefon, som børnene kan bruge efter aftale
med kukkeren. Men det kan desværre også have den bagside, at det kan stresse børnene at

lave legeaftaler, og samtidig bruger de meget tid på at ringe. Derfor opfordrer vi til, at
legeaftalerne laves hjemmefra, eller mens I selv er til stede. På den måde får børnene mere
tid til at lege og være på værkstederne (i stedet for at skulle bruge energi på at finde én at
lege med, inden de skal hjem).
Vi har en fast procedure, når børnene ringer. Først ringer de til den forælder, som de skal
hjem hos, derefter ringer de til det andet barns forælder.
Har man lavet en legeaftale hjemmefra, kan man skrive den ind i kalenderen i barnets
klasseafsnit om morgenen.
Udearealerne
Vi har et stort udeareal: skolegården, bakkerne, den lille græsplæne og den store boldbane.
Mange af arealerne deler vi med klubben, og børnene må færdes, hvor de vil.
I indkøringsperioden må majbørnene dog ikke være på den store græsplæne uden en
voksen.
Der er udevagter, som, - udover at holde opsyn med børnene på udearealerne, - vil være
behjælpelige med at finde jeres barn, hvis det bliver nødvendigt.
I skolegården har vi et skur, hvor der findes en masse forskelligt udelegetøj. Når vi tager
rulleskøjter frem, skal børnene have sikkerhedsudstyr på (hjelm, knæ-, albue- og
håndledsbeskyttere).
Har jeres barn sine egne rulleskøjter med, skal der også være udstyr med, da vi ikke har
hjelm mm. til alle.
På skolen må børnene ikke klatre i træerne.
Mobiltelefoner
Børnenes brug af mobiltelefoner i SFO´en har været diskuteret i forældregrupperne de sidste
par år. På baggrund af disse diskussioner har vi besluttet, at børnenes mobiltelefoner skal
forblive slukket i skoletasken, indtil de har forladt SFO´en. Børnene kan altid ringe fra
SFO´ens telefoner og forældrene kan til enhver tid ringe til SFO´en, hvis de ønsker at komme
i kontakt med barnet.

•
•
•
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•

Ting vi beder jer være opmærksomme på:
At sørge for at garderoben er ryddet op, og at der altid ligger regntøj og skiftetøj.
Alle børn har en skuffe i deres afsnit, som skal tømmes et par gange i løbet af året.
I perioden fra efterårsferien til påske er det ikke tilladt at have udendørssko på inde på
linoleumsgulvene og i klasselokalerne. I garderoberne står der blå plasticfutter til at tage på
skoene.
På hvert afsnit står der en kurv med glemmetøj. I løbet af et år smider vi ca. otte sorte sække
med tøj ud, så husk at skrive navn i tøjet og kig jævnligt i kurvene efter glemt tøj. Vi holder
udstilling af glemmetøj 2 gange årligt.
Husk at vi lukker kl. 16:00 om fredagen.
Hvis jeres barn har legetøj, telefoner m.m. med hjemmefra, er det på eget ansvar – tingene
erstattes ikke, hvis de forsvinder eller går i stykker.
At I reagerer aktivt i forhold til lus-/børneorm og lignende "husdyr" hos jeres barn.

Børnenes egne ansvarsområder
At vende deres billede og sige farvel, når de går hjem.
At rydde op efter sig, inden de går hjem.
At passe på deres medbragte legetøj.
At aflevere klasselokalet og panterum i pæn stand, hvis de har pantet det.
At holde orden i garderoben.
Studerende
Vi har mange studerende på vores SFO, hvilket vi i høj grad nyder. Vi synes, det er et
privilegium, at der hele tiden er nye øjne, der kan se kritisk på vores pædagogiske praksis.
Det er med til at udvikle os som institution, fordi der bliver sat spørgsmålstegn ved mange af
de ting, vi gør.
De studerende bliver tilknyttet et bestemt team, som de skal være en del af i hele deres 6
måneders praktikperiode. De studerende kommer fra musik-, idræt- eller naturlinien.

Ferier og sommerferien
På skolefridage og i ferier har SFO åbent mandag – torsdag 7:00–17:00, fredag 7:00–16:00.
Børnene skal meldes til. Mødetid: senest kl. 9.00 eller se ugens opslag
I ferierne tager vi ofte på tur. Nogle ture er frivillige og andre er for hele huset.
Børnene skal medbringe tur-taske med madpakke og drikkedunk.
Med mindre andet er oplyst, er vi tilbage senest kl. 16:00
De øvrige dage, hvor der også er mulighed for at komme af sted på spontane ture, er vi
tilbage kl. 15, ellers kontakter vi jer og fortæller, hvornår vi er tilbage.
Sommerferiepasning og lukkedage på SFO
Datoerne står på skoleporten.
Der er fællespasning på SFO Lundtofte skole i uge 28, 29 og 30.
Intranet
På skoleporten www.Kongevejensskole.dk, under SFO kan I finde kalenderaktiviteter,
praktiske oplysninger mm.
På forældreintra kan I jævnligt læse nye og vigtige informationer fra SFO’en.
Det forventes, at forældre holder sig orienteret om information, der gives på Intra.
På ”forældreintra”, som kun forældre har adgang til, kan I følge med i, hvad der sker i jeres
barns klasse, og kommunikere med klassens lærere og primærpædagogen.

SFO telefoner - skoleåret 2018-19
Majbørn
Bhk.
1. kl.
2. kl.
3. kl.

45 28 41 73
45 28 41 74
45 28 41 71
45 28 41 72
45 28 41 73

Kontoret
SFO-leder
Gitte Grabas 45 28 41 60
grg@ltk.dk
Adresse
SFO Kongevejens Skole
Kongsvænget 10 B
2830 Virum
sfo-ko@ltk.dk
www.Kongevejensskole.dk
Åbningstider
Mandag - fredag kl. 7.00 - 8.00
Mandag - torsdag: fra skoledagen slutter - 17:00 (fredag kl. 16.00)

