Velkommen til Karup SFO
SFO er et tilbud for børn i indskolingen før og efter skoletid. Der vil hver
eftermiddag være aktivitetstilbud, som børnene kan deltage i. Der er
plads til både planlagte og spontane ideer, voksen og børnestyrede
ideer, ligesom børnenes frie leg får plads.
Se mere i vores mål-og indholdsbeskrivelse på AULA.

Praktiske oplysninger:
Åbningstider:
Mandag:

6:15-8:00 + 14:15-17:00

Tirsdag, onsdag og torsdag 6:15-8:00 + 13:30-17:00
Fredag

6:15-8:00 + 13:30- 15:45

Ferie:
På skoleferiedage har SFOén åben:
Mandag- torsdag: 6:15-17:00
Fredag:

6:15- 15:45

Børn, kun med eftermiddagsplads kan komme fra 7:50 i skoleferierne.
SFOén er lukket mellem jul og nytår (24.12.20 -3.1.2020 begge dage inkl.)
SFOén er ligeledes lukket dagen efter Kr. Himmelfartsdag, samt Grundlovsdag.
I skoleåret 2020/2021 er der sommerferielukket i uge 28, 29 og 30. I disse uger er
der nødpasning i en anden SFO i Viborg kommune.
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Morgen SFO:
Der er morgenSFO mellem 6:15 og 8:00. Om morgenen skal vores hovedindgang
rundt om den lille skolegård benyttes. Der serveres morgenmad indtil 7:30. Her
kan børnene vælge mellem cornflakes, havregryn, knækbrød, samt brød med
smør, hamburgerryg eller ost. Der drikkes vand eller mælk til.

EftermiddagsSFO
Når børnene har fri fra skole, kan de komme i eftermiddagsSFO. Børnene er ude
på legepladserne hver dag mindst 30 minutter, derfor er det vigtigt, at der er
regntøj og overtøj i garderoben.
SFOtiden er organiseret med vekslen mellem udeliv, kreative og
bevægelsesaktiviteter.
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Udeliv kan være på en af legepladserne, eller i området omkring Karup fx Lunden
eller Pigespejderhytten. Når vi er ude af huset, vil vi opfordre jer til at holde øje på
Tabulex vedr. hjemkomsttidspunkt.

Bevægelsesaktiviteter kan foregå i en af gymnastiksalene, på sportspladsen eller
på multibanen.
Når vejret er til det, må børnene en dag om ugen medbringe cykel og hjelm til
cykelaktiviteter i den store skolegård.
På krea-dagene er der aktiviteter i SFO-lokalet eller i et af faglokalerne, ligesom
det lille træværksted ofte bruges. Andre dage kan det være brætspil eller
højtlæsning, der er på programmet.
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Ca. 1 gang om ugen er nogle af børnene med til at lave en lille eftermiddagssnack.

Om fredagen må børnene medbringe legetøj på eget ansvar. Det er også om
fredagen, de må spille på tablet eller mobil.

Tabulex:
Du kan logge på Tabulex gennem sfoweb.dk med NemID. Det er igennem Tabulex
du kan lægge faste gå-hjem-aftaler ind, legeaftaler, feriepasning mm. Børnene skal
huske at trykke sig ind på skærmen, når de kommer, og trykke sig hjem, når de
bliver hentet, samt sige farvel til en voksen.
På Tabulex opslagstavlen (både i SFO og på hjemme-pc) kan I se planlagte
aktiviteter.
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Fridage:
Hvis dit barn har en fridag fra eftermiddags SFO skal det skrives i Tabulex.
Alternativt kan du ringe på 87872252 mellem 6:15 og 8:00.
Hvis vi ikke har hørt noget, kommer dit barn med i SFOén. Der kan ved behov laves
faste aftaler gennem Tabulex.
Vi sender hjem på følgende klokkeslæt: Kl. 13:30; 14:00; 14:30; 15:00; 15:30;
16:00; 16:30 og 17:00

Garderober:
Garderoberne er udenfor klasseværelserne. I garderoberummet skal der være
skiftetøj, overtøj efter vejret (altid regntøj og gummistøvler) HUSK navn i
overtøjet. Det er en stor hjælp, hvis I forældre vil huske børnene på, at alt overtøj
og fodtøj skal sættes/hænges på plads.

5

Kontaktinformationer
Husk at få rettet i AULA, hvis der er ændringer, f.eks. nye telefonnumre, da vi
ellers ikke kan få fat i jer, hvis jeres barn bliver syg eller lign.

Tilmelding til SFO
Skal ske via kommunens hjemmeside; selvbetjening; nemplads.

Yderligere oplysninger hos pædagogfaglig leder: Susanne Ruskjær 50965615
SFO: 87872252
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