Vores adresse, telefon og e-mail:
Vi bor
Fårvang Skoles Fritidsdel
Thorsøvej 13
8882 Fårvang
Telefon
8970 2537 – til SFO/fællesrum/køkken.
Mail

FarvangSFO@silkeborg.dk til SFO.
arh@silkeborg.dk til leder.

Afhentning
Det er vigtigt, barnet husker at sige farvel til personalet samt ”krydser ud” på
skærm.
Hentes barnet af en anden end forældrene, skal SFO´en have besked om dette.
Børnene ”krydser selv ind og ud” på touchskærmen .
Aktiviteter
Dagene i Fårvang skoles fritidsdel er primært båret af den frie leg, men selvfølgelig
forsøger vi at tilbyde et bredt udvalg af aktiviteter.
Kreative værksteder: På vores værksteder bliver der lavet en mangfoldighed af
ting, hvor børnene udvikler deres skabertrang og bruger deres fantasi.
Fællesrummet: Fællesrummet er det rum, hvor der er tid og mulighed for rolig
leg, højtlæsning, forskellige spil og bordtennis.
Gymnastiksalen: I vinterhalvåret har vi mulighed for at bruge gymnastiksalen
flere eftermiddage om ugen. Der bliver spillet battle, stikbold, høvdingbold og
meget andet.
Rollespil: Når vejret tillader det, tager vi ud i naturen omkring Fårvang, hvor der
bliver kæmpet drabelige kampe med sværd lavet af liggeunderlag og gaffatape
Cykelture og gåture: I sommerhalvåret tager vi på gå- eller cykelture, fortrinsvis
på de mindre veje omkring Fårvang.
Temauger: I vores årsplanlægning sørger vi for nogle temauger, hvor vi både
arbejder kreativt og har fysiske aktiviteter.

1

PC skærm.
I fællesrummet og på gangen hænger en PC touch skærm. Børnene skal ”krydse sig
ind”, når de kommer. Når barnet går hjem, skal de ”krydse ud”.
Går barnet feks. i gymnastiksalen eller på legepladsen, skal barnet markere på feltet
for disse aktiviteter. På denne måde ved vi, hvor barnet befinder sig.
Ferie
Fårvang Skoles Fritidsdel har ferielukket de tre hverdage før påske, dagen efter Kr.
Himmelfartsdag, uge 28, 29 og 30 samt fra og med d. 24. dec. til og med
d.31. dec.
I lukkeperioder etableres der fælles-ferie-pasning ved institutioner i Silkeborg
Kommune. Grundlovsdag er der lukket uden mulighed for pasning andre steder.
Fridage
Holder barnet en fridag, skal forældrene give SFO´en besked, brug gerne mail eller
telefon. Kommer barnet ikke i SFO efter skoletid, og der ikke foreligger en aftale,
kontakter personalet forældrene.
Gå – hjem – aftale
Faste aftaler skal laves i Day Care https://home.daycare.dk/.
Beskeder skal sendes i Day Care(mobiltelefon/smartphone) til Busvagten
Senest kl. 12 på dagen.
Hvis vi ikke har aftaler/besked i Day Care om at sende børnene, vil de ikke blive
sendt.
Husk at legeaftaler laves bedst dagen i forvejen.
Klub
Vi har tilknyttet et klubtilbud fra 4. kl. – 6. kl.
Klubben er åben mandag til fredag fra skoletid slutter til kl. 16.30. Klubben har
lokaler i sammenhæng med SFO.
Der er et tæt samarbejde med SFO, både i forhold til aktiviteter, personale og
lokaler.
Aktiviteter: Kreativt værksted, bordtennis, PlayStation, Wii, netcafé med bærbare
computere, massevis af spil, aktiviteter i hallen/gymnastiksalen,
udeaktiviteter, ture ud af huset, fællesspisning og hygge, samvær med vennerne,
lektiehjælp plus meget mere, som opstår spontant, når børnene eller de voksne får
gode ideer.
Fællessamling og spisning hver dag kl. 14.10.
Klubben er et frirum i børnenes fritid, så de er i høj grad medbestemmende i forhold
til, hvad der skal ske i dagens løb.
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Kost
Vi serverer morgenmad i SFO´en fra kl. 6.30 – 7.30. Se under morgenåbning på
hjemmesiden
Vi laver kaffe klokken 14.10 (eftermiddagsmad).
Legetøj
Som hovedregel ønsker vi ikke, at barnet medbringer eget legetøj. Har barnet legetøj
med, er det på eget ansvar. Fårvang Skoles Fritidsdel erstatter ikke itugået eller
bortkommet legetøj.
Mobiltelefon
Barnet må medbringe mobiltelefon. Vi har regler for, hvordan en mobiltelefon bruges
i SFO´en. Mobiltelefonen skal være opbevaret i skoletasken og kan i nødstilfælde
benyttes, når forældre skal kontaktes, hvis der skal laves en legeaftale.
Brug af mobiltelefon skal være aftalt med en voksen. Bemærk at mobiltelefonen ikke
skal bruges til konfliktløsning.
Omgangstone
I vores hverdag taler vi pænt til hinanden med respekt og behandler hinanden godt.
Vi siger goddag og farvel, når vi kommer og går.
Vi har et fælles ansvar for, at det er rart at være i Fårvang Skoles Fritidsdel.
Området
Fårvang Skoles Fritidsdels basislokaler er i skolens indskolingsafdeling. Vi benytter
desuden de faciliteter, der findes på skolen så som gymnastiksal, IT- lokalet, sløjd og
musik. Udendørs findes boldbaner, legeplads og areal til rulleskøjter og cykler.
Personale
Ved Fårvang Skoles Fritidsdel er ansat 9 medarbejdere.
Leder - Anders Riberholt Henriksen.
Pædagog – Anne Grete Biel
Pædagog - Elin Hvegholm
Pædagog – Hanne Lundgaard
Pædagog – Jan Jakobsen
Pædagogisk assistent – Joan Thomsen
Pædagogisk assistent – Maj-Britt Klæstrup Larsen
Personalet er ansat og uddannet ud fra visionen om at skabe et bredt videns-,
interesse-, erfarings- og kompetencefelt. Personalegruppen besidder hermed den
viden, der skal til, for at skabe en alsidig, aktiv og faglig fritidsdel.
Regler
Vores hovedregel er, at ”vi har et fælles ansvar for, at det er rart, at være i Fårvang
Skoles Fritidsdel.”
Derudover har vi ganske få formelle regler og forbeholder os retten til hver især at
reagere ud fra situationen og de involverede parter.
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Vi har dog regler i forhold til kommunikation, brug af PlayStation og computer samt
færdsel på området.
Pladstyper og ind- og udmeldelse
Pladstyper:
Morgenplads:
Fra kl. 6.15 til skoletid.
Eftermiddagsplads:
Mandag – torsdag fra skoletid til kl. 16.30.
Fredag fra skoletid til 16.
I skolernes ferier gælder pladsen fra 8.00 til lukketid.
Heldagsplads:
Mandag – torsdag fra 6.15 – 16.30.
Fredag fra 6.15 – 16.
Søskenderabat:
Søskende i vuggestue, dagpleje, børnehave, SFO og
fritidsklub er omfattet af søskenderabat.
Indmeldelse:
Indmeldelse kan ske fra dag til dag.
Udmeldelse:
Kan ske med en måneds varsel, gældende fra d. 1. eller d. 15.
i måneden.
Ændring af pladstype:
Klub modul
Ændring fra halv- og morgenplads til heldagsplads kan ske
fra dag til dag.
Ved ændring fra heldagsplads til morgen- eller
halvdagsplads sker ændringen med en måneds varsel fra d.
1. eller d. 15. i måneden.
Indmeldelse og ændring af modul kan ske på Silkeborg kommunes hjemmeside.
Sygdom
Syge børn modtages ikke i SFO, både af hensyn til barnet selv, øvrige børn og
personalet.
Bliver barnet sygt, mens det er i SFO, retter personalet henvendelse til forældrene
og beder om, at barnet bliver hentet.
Tøj
Ved barnets garderobe er det muligt at sætte en plastkasse. I denne skal der være
mindst et sæt tørt tøj, regntøj og andet udetøj. Det er forældrenes ansvar, at
barnet har det tøj og sko/støvler, det skal bruge. Husk at jeres barn vokser – så tjek
kassen jævnligt. Vi får alle den bedste oplevelse, når vi er varme, tørre og har
bevægelsesfrihed!!
Fårvang Skoles Fritidsdel erstatter ikke iturevet eller bortkommet tøj, sko og
støvler. Husk at skrive navn i alt – det gør det lettere for os alle.
Husk at rydde op i barnets garderobe.
Velkommen til en snak
I er altid hjertelig velkomne i SFO´en, hvis I har spørgsmål, kommentarer eller brug
for en snak. Kom forbi, ring eller mail.
Forældre er også meget velkomne til at bruge et par timer i SFO/klub. Kom og oplev,
hvad der sker på en SFO/klubdag, fornem stemningen i huset og mød de mennesker,
der hver dag er omkring dit/jeres barn.
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