Velkommen
til Asgård

Asgård, SFO på

Kære forældre!

Åbningstider
Asgård er åben hver dag fra 12.05 til 17.00, fredag dog til 16.30.

Velkommen til SFO ASGÅRD.
Formålet med denne lille skrivelse er at give børn og forældre en række praktiske oplysninger om fritidsordningens dagligdag.

Asgård er lukket i hele juli måned, samt i forbindelse med juleferie, påskeferie, St. bededag og Kr. Himmelfartsdag.
SFO Asgård er åben i efterårsferien og vinterferien, samt i den del af sommerferien der ligger i juni måned fra
kl. 7.30 til 17.00, fredage dog til 16.30.

Vi vil bestræbe os på, at jeres barn/børn får nogle gode år hos os, og at vi får et godt samarbejde til gavn for
børnene.
I er altid velkomne til at henvende jer til os, såfremt I vil spørge os om noget, eller I bare har behov for en
snak.

Pris
Prisen er 990 kr. pr. måned.

Ind- og udmelding
Ind- / udmeldelsesblanketter fås på skolens kontor.
Der er 1 måneds opsigelsesfrist, opsigelse til den 1. måneden.
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Tilsynspligt
Vi har i Asgård tilsynspligt, hvilket
betyder, at børnene hver dag bliver
krydset af, når de kommer og når
de går.
I bedes derfor ringe til os, hvis
jeres barn af en eller anden
grund ikke kommer!
Det er meget vigtigt, at børnene
bliver krydset ud, når de forlader
Asgård – det gør de ved at sige farvel til en voksen, som så foretager
afkrydsningen.

Ture

Hvis man tager ”andre folks børn”
med sig, når man afhenter eget
barn, er det ligeledes meget vigtigt at gøre personalet opmærksom på dette.

Vi bestræber os på jævnligt at
komme på ture – det kan være til
Børnenes Hus, Skansen eller til
skov og strand. I vinterhalvåret
tager vi i svømmehallen.

Ligeledes skal vi orienteres, hvis
børn ikke må udleveres til andre end fader/moder – eller den
person, der har forældremyndigheden

Når vi bader i svømmehal, vil der
altid være en livredder til stede, ligesom der altid vil være mindst én
pædagog med livredderprøve med
til svømning. Der vil ligeledes altid
være en pædagog på bassinkanten.
Der deltager maksimum 10 børn
pr. pædagog med livredderprøve.
Der skal aflægges svømmeprøve
på to baner, hvis der skal gives
tilladelse til at svømme i et bassin
med dybt vand.
Hvis vi tager til stranden og bader,
gælder følgende regler:

Aldrig mere end 15 børn i vandet
samtidig. Altid en pædagog med
livredderprøve i vandet sammen
med børnene, samt en pædagog
på land til overvågning! Børnene
bader altid inden for et afgrænset
område, for eksempel mellem 2
høfder. Vi går aldrig længere ud i
vandet, end at alle kan bunde – ca.
til vandet når brystet.
Børnene får altid en turseddel
med hjem i forbindelse med ture!
Sedlen oplyser om, hvor turen går
hen, hvornår vi er hjemme igen
samt eventuelle praktiske oplysninger.
Det kan altså derfor være en god
ide at kigge i postmappen efter
besked/sedler fra Asgård

Hjemsendelse/afsendelse til
fritidsaktiviteter
Som det jo nok er de fleste bekendt, er det ikke let at afhente
børn i Asgård – specielt hvis man
er i bil.
Det er vi opmærksomme på, vi
har dagligt afsat en medarbejder –
”flyveren” – til at passe telefon og
sørge for at sende børn afsted til
de i forvejen aftalte tidspunkter.
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Vi vil derfor kraftigt opfordre
til, at I som forældre får lavet så
faste aftaler som muligt – og ikke
mindst får givet Asgård besked
om disse aftaler.
Det er selvfølgelig ikke alt man
kan planlægge på forhånd, og I er
derfor også velkomne til at benytte telefon, men vær opmærksom
på, at der til tider kan være pres
på telefonen!

Madpakke
Vi anbefaler, at børnene medbringer madpakke til eftermiddagen i
SFO.
Det er vores erfaring at en del
børn bliver sultne hen på eftermiddagen, så en lille ekstra
madpakke er en god ide. Den kan
ligges i vores køleskab i køkkenet.

Vi samler ikke børnene til spisning, men de er altid velkomne til
at spise deres mad i køkkenet, når
de selv har lyst.
På fredage vil Asgård være vært
for et lille mellemmåltid, som skifter mellem ”sødt” og sundt.
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Skiftetøj og glemt
tøj

Mobil telefoner
Næsten alle børn har i dag mobiltelefoner, også her i Asgård. Vi har
selvfølgelig nogle regler for brugen
af disse. Når børnene er i SFO skal
al telefonisk kontakt foregå via
SFO Asgårds telefon. Det er altså
ikke i orden at kontakte sit barn
via mobil telefon – vi ville hurtigt
miste overblikket i forhold til ”gå
hjem tider”, legeaftaler osv.

Alle børn har en garderobe – den
samme som de har i skolen, undtaget de klasser som har klasselokale i de 2 midterlokaler på 1.
og 2. sal. Disse klasser skal dele
garderobe med naboklasserne i
SFO-tiden. 4. klasserne har jo ikke
klasselokale i Anneksbygningen
og benytter derfor knagerækken i
gangen.

Børnene kan efter aftale med
personale benytte egen mobil til
opkald til forældre. Når børnene
er i Asgård må de gerne benytte
mobil telefoner til musikafspilning
og spil i begrænset omfang efter
pædagogernes vurdering.

Vi prøver at have lidt tøj i reserve,
hvis nogle skulle mangle skiftetøj,
og i den forbindelse kan vi sige, at
vi gerne modtager brugt tøj, som
vi kan bruge til skiftetøj i nødstilfælde.
Der ”glemmes” en del tøj. I gangen
findes en spand/kurv, hvor det
glemte tøj for en periode opbevares – så har man mistet noget tøj,
kan det være en god ide at kigge
her.

Nyhedsbrev
Hver måned omkring den 1. vil
der være et Nyhedsbrev fra SFO
på Forældre-Intra. Her vil der
være oplysninger om forskellige
praktiske ting, store og små nyheder, samt en aktivitetsplan for den
pågældende måned.

Åbningstiderne i skoleferierne
I ferierne skal børnene selv medbringe madpakker og drikkevarer.
Børnene skal møde i fritidsordningen inden kl. 10.00 af hensyn
til ture og lignende.
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Op til en skoleferie udsender vi en
tilmeldingsliste, som I skal udfylde. Dette giver os et overblik over,
hvor mange børn der møder frem,
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så planlægningen af aktiviteter bliver bedst mulig. Ligeledes undgår
vi at skulle kontakte et stort antal
forældre, når børnene ikke dukker
op.

Samarbejde mellem Asgård og forældrene
Personale i Asgård deltager fast
i klassernes skole-hjemsamtaler
i efteråret. Hvis I, som forældre
skønner, at der er behov for en

yderligere samtale, står vi naturligvis til rådighed, ligesom vi tager
kontakt til jer, hvis vi vurderer, at
der er behov for en samtale.
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Der vil desuden være en repræsentant fra SFO ved klassernes
første forældremøde.
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Hverdagen i Asgård
Dagen starter i Asgård kl. 10.00!
Vi har nemlig besluttet at prøve
at holde SFO åben i frikvarteret
10.00 – 10.25 og. I frikvarteret vil
der være 2 pædagoger i Asgård. Vi
håber dette vil blive et godt supplement til frikvartererne.
Når skoledagen er færdig starter vi
SFO’en med afkrydsning i klasserne, umiddelbart inden børnene
har fået fri. Her præsenterer vi
dagens aktiviteter/ture, giver meddelelser, afleverer sedler, modtager
beskeder og lignende. Undtaget er
dog 4. klasserne, som selv krydser

sig ind – dette foregår i gangen i
Asgård, hvor alle afkrydsningsmapperne ligger fremme på en
hylde. Her krydser alle børn sig
også ud, når de går hjem.
Aktiviteter, ture og lege kan være
specielt målrettet de enkelte klasser, men kan også foregå på tværs
af klasser og klassetrin.
Omkring kl. 16.30 lukker vi aktiviteterne ned og begynder at rydde
op. Afslutningen på dagen vil typisk komme til at forgå i køkkenet,
hvor vi sidder og hygger os med
de sidste børn.

Indretning i Asgård
Vi har vores egne lokaler, og de er
indtil videre indrettet på følgende
måde:

Bordtennisrummet:
Navnet alene antyder jo temmelig
kraftigt, hvad der forgår her, men
der er også mulighed for andre
aktiviteter.

Værket:

Køkkenet:

Her har vi husets kreative hjerte
og samtidig også stedet, der kan
bruges til leg med dukker, her er
en lille forretning og et lille lege
køkken.

Her er husets hyggerum, hvor
der spilles spil, læses i vores sofa,
spises mad og det er selvfølgelig
også her, at vi bager og laver mad.
Køkkenet bruges også i morgenåbningen.

Der vil ikke altid blive spillet
bordtennis, her er også mulighed
for bordfodbold samt lege med
klodser, biler og andre aktiviteter.
Her vil man også kunne synge og
danse, høre musik, eller i det hele
taget aktiviteter, der kræver god
gulvplads.

Gangen:
Her findes som tidligere nævnt
4. klassernes knagerække, opslagstavler med diverse informationer, toiletter samt Asgårds
kontor.

Legeplads:
Vores legeplads består af de 2
skolegårde der støder op til Asgård. Udendørs har vi bl.a. er
bordfodbold, en ”multibane” med
mulighed for diverse boldspil, 1
sandkasse og mulighed for at køre
i mooncar, på løbehjul eller hygge
sig i bunden af amfien på bænkene.
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Målsætning for Asgård
Her vil vi beskrive, hvad vi som
personalegruppe lægger vægt på i
vores daglige arbejde, samt hvad vi
ønsker Asgård udvikler sig til.
Vi ser Asgård som et fristed. Fristed fordi det er børnenes fritid,
det handler om. Efter en dag i
skole, som nødvendigvis må være
fyldt med krav og struktur er det
vigtigt, at børnene oplever et miljøskift, når de kommer i Asgård.

Vi vil samtidig bestræbe os på at
prioritere den tætte kontakt til det
enkelte barn højt, således at barnet
føler sig særlig tæt på de pædagoger, der er tilknyttet de enkelte
grupper.
Det er gruppepædagogernes
ansvar at have en særlig omsorg
for gruppens børn, deres trivsel og
udvikling, ligesom de tager sig af
kontakten til forældrene.

Her skal kendetegnet være, at nu
er der fri tid. Fri tid hænger sammen med frivillighed og valgmuligheder. Det enkelte barn skal i så
høj grad, som det evner det, have
lov til at forvalte sin fritid ud fra
egne lyster, ønsker og behov.

Målsætning for Asgård
Det er også gruppepædagogerne,
der er ansvarlige for kontakten til
og samarbejdet med skolen og de
enkelte børns lærere. Den daglige
kontakt mellem lærer og pædagog
er selvfølgelig vigtig, men ikke
nok. Derfor har både skole og
Asgård afsat tid til et mere forpligtende samarbejde, som blandt
andet kommer til udtryk ved
fælles forberedelse og deltagelse i
forældresamtaler.

Vi mener også, at børnenes kammeratskabsrelationer betyder meget for barnets position, identitet
og selvværd. Derfor skal vi støtte
børnene i at indgå i disse, så de
får erfaringer/kompetencer både i
forhold til egne og andres reaktioner og grænser.
Vi vil prioritere et godt og åbent
forældresamarbejde højt. Dette
kræver, at forældre og pædagoger mødes med gensidig tillid og
respekt.

Vi skal – som voksne – skabe
trygge og inspirerende rammer, så
vi giver børnene mulighed for at
vise, at de kan magte at tage et vist
ansvar for deres eget liv.

er ansvarlige for god atmosfære og omgangstone.

•

griber ind i konflikter, når
børnene ikke selv formår
at løse dem på forsvarlig
vis.

•

Vi kan og bør derfor supplere hinanden, så der skabes et fuldstændigt billede af barnet.
Vi ønsker, at der vil blive gjort
brug af os, og vi vil selvfølgelig altid stå til rådighed, hvis der skulle
blive brug for det.
Vi vil bestræbe os på at bruge
personalets forskelligheder positivt og dyrke den enkelte medarbejders stærke sider. Samtidig
vil vi bestræbe os på, at vi som
personale konstant er i udvikling
via kurser og almen erfaringsudveksling. Dette vil give os en bred
vifte af aktivitetstilbud til børnene
og en forøget arbejdsglæde for den
enkelte pædagog.

Vi håber, at denne informationspjece giver tilstrækkelig med
oplysninger, men vi tager gerne
imod råd om forhold, I savner
oplysninger om.

Tryghed og inspirerende rammer
er afhængig af, at vi som pædagoger:
•

Forældre kender deres børn bedst,
mens vi oplever børnene i den bestemte sammenhæng, der hedder
Asgård.

Med venlig hilsen
Personalet i Asgård

viser det enkelte barn tillid, omsorg og respekt.
Jesper Hygum Simonsen
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Personalet i Asgård
Leder:
Jesper Hygum Simonsen
Solsortevej 6
8382 Hinnerup
Tlf. 86 986762

Stedfortræder :
Kaj Jensen

Øvrigt personale:
Chun Qi Ye
Helle Wørmer
Annette Csali
Jakob Erbs
Lis Gotlieb
Mathias Nielsen
Morten Djernis
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Efoto ApS har stået for
fotografering

