Velkommen til Assens SFO
Praktiske oplysninger:
Assens Skolefritidsordning/SFO holder til i ”kælderen” ved indskolingen, som til dagligt
omtales ”Den lille aula”.
Telefonnumre:
Skolens hovedtelefonnummer er 97 11 44 00
SFO'ens telefonnummer 97 11 44 20 eller 97 11 44 21
Mobil 23 23 10 64

Åbningstider:
Mandag til torsdag 6.30-17.00
Fredag 6.30-16.00
SFO'en er lukket, når børnene er i skole.
Lukkedage:
SFO'en har lukket den 24. december og 1. januar samt alle dage mellem jul og nytår,
Grundlovsdag samt ugerne 28, 29 og 30 i skoleåret 2015/16.

Goddag og farvel:
Vi er forpligtet til at føre kontrol med børnenes fremmøde i SFO'en. Det er derfor vigtigt, at
I via "Min Institution" registrer, hvis jeres barn holder fri, er syg eller andet.
Der er mulighed for at få lavet en individuel aftale i forhold til, at vi ikke tager kontakt til jer,
hvis jeres barn ikke møder i SFO'en.
Hvis jeres barn må gå med andre hjem, bliver hentet af andre end jer forældre eller selv
må gå hjem eller skal sendes hjem fra SFO, skal dette fremgå af tilladelser under "Min
Institution".
Som udgangspunkt bruges SFO'ens telefon ikke til legeaftaler. Vi opfordrer til at
legeaftaler laves dagen i forvejen.

Hverdagen:
Der serveres morgenmad for de børn der møder i SFO fra kl. 6.30 til 7.15.
Måltidet består af lune, hjemmebagte boller med ost og marmelade og/eller havregryn,
rosiner og cornflakes.
Vi hygger omkring bordet, så børnene får en god start på dagen.
Hver dag når børnene møder i SFO efter skole kl. 13.45, serveres der frugt og brød,
riskager eller knækbrød.
Eftermiddagen indeholder forskellige aktiviteter, der bl.a. fremgår af aktivitetsplanen på

”Min Institution”.

Forventninger:
Vi forventer, at jeres barn altid har årstidssvarende skiftetøj i deres garderobe i lille aula. Vi
opfordrer til, der bliver skrevet navn i børnenes tøj.
Vi forventer, at I er interesseret i jeres barns dagligdag i SFO'en, og derfor følger med i
MinInstitution i forhold til arrangementer, til/framelding af ferie pasning o. lign.
Når barnet afleveres eller afhentes er det vigtigt I siger goddag og farvel til en af de voksne
i SFO’en.
Vi forventer en gensidig og åben dialog om jeres barns trivsel. I er altid velkomne til at få
en snak med personalet om jeres barns udvikling og hverdag her i SFO’en. For at vi kan
imødekomme jeres barn bedst muligt, er det vigtigt, at I orienterer personalet løbende om
forandringer i barnets liv.

