Hasle SFO
Herredsvej 15
8210 Århus V
tel.: 87 13 94 30

Til kommende forældre i Hasle skole

I forbindelse med at jeres barn skal starte i børnehaveklasse på Hasle skole, har de fleste af jer valgt at indmelde
jeres barn i SFO. Det er vi selvfølgelig glade for og vi er sikre på, at vi kan give jer og jeres børn et fritidstilbud,
der både supplere skolen og byder på spændende og udviklende aktiviteter, oplevelser og sociale relationer. I
Hasle SFO har vi fokus på pædagogisk idræt, det kreative udtryk og udelivet. Skulle I endnu ikke have indmeldt
jeres barn I SFO og I måtte ønske kan det, kan det sagtens nås også inden 1. august.
I Hasle SFO deler vi, ligesom i undervisningen, børnene ind årgangsvis.
Vi har besluttet, at vi i starten af skoleåret vil bruge 0.A’s lokale som et basislokale for årgangen. Her vil der altid være kendte voksne og mulighed for at opholde sig. Dette for at skærme børnene, men de vil også, efter aftale med en voksen, have mulighed for at deltage i SFO’ens øvrige aktiviteter. Børnene får derved mulighed for at
vænne sig til at gå i SFO. Pædagogerne på årgangen vurderer hvornår og på hvilken måde børnene integreres i
resten af SFO’en.
Pædagogerne kommer i klassen alle dage og vil sammen med børnehaveklasselederen, sørge for en overskuelig
overgang fra skole til SFO.
Børnene skal have madpakke med til om eftermiddagen. Den lægges i klassens køleskab sammen med frokostmadpakken. Hvert barn får et garderobeskab.
Der vil blive tilknyttet fire klassepædagoger til gruppen:
Annette (0.A), Dorte (0.B), Kristian (0.C) og Marianne (0.D). Herudover vil Bjørg være tilknyttet gruppen.
Klassepædagogerne vil, udover at være sammen med jeres børn om eftermiddagen, også være med i børnehaveklassen. Og børnenes hverdag planlægges i tæt samarbejde med børnehaveklasselederne.
Skulle I have brug for pasning om morgenen før skolestart, holder vi morgenåbent fra kl. 06.30 – 08.00
Derudover er vores åbningstid til kl. 17.00/ 16.30 (fredag)
På skolefridage har vi åbent hele dagen fra kl.06.30 – 17.00/16.30(fredag).
Børnene er indmeldt i SFO pr 1. august og undervisningen starter d.10. august. Jeg vil gerne opfordre jer til, i
det omfang ferie og andre faktorer tillader det, at komme i SFO’en inden skolestart. Det vil erfaringsmæssigt
give en roligere skolestart, hvis barnet kender SFO’en forinden. I denne uge vil vi gerne opfordre til, at børnene
møder ind senest kl. 10.00.
Fra den 3. til den 7. august vil alle klassepædagoger være på arbejde. Se de enkelte pædagogers arbejdstider i
nedenstående skema.
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OBS: 0.årgang holder teammøde tirsdag d.4/8 kl. 12.00 – 15.00 og vil derfor ikke være ved børnene i det tidsrum.
SFO’en bruger et elektronisk afkrydsningssystem – Tabulex. Vi vil gerne hjælpe jer i gang med at bruge det
med det samme. Det kræver blot, at I medbringer jeres NEMID første gang I kommer i SFO’en.
Skulle I have yderligere spørgsmål, der ikke kan vente til 1. august, er I meget velkomne til at henvende jer på
tlf.: 87 13 94 30.
Vi gælder os til at møde jeres børn og til samarbejdet med jer.
PS. Afhængig af situationen omkring Corona og de retningslinjer vi skal forholde os til, holder vi muligvis
sommerfest fredag 4. september. Det er en god mulighed for at møde klassens øvrige børn og forældre.
Nærmere information herom efter ferien.
Med venlig hilsen
SFO-leder Søren Marcussen
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