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Skolefritidsordning i Gesten
Gesten SFO startede som et etårigt forsøg i januar
1986. Der var dengang indmeldt 13 børn og de
havde lokalefællesskab med børnehaveklassen. I
januar 1987 blev SFO’en permanent,
lokalefællesskabet med børnehaveklassen ophørte
og en del af den gamle inspektørbolig blev stillet til
rådighed, for de nu 20 indmeldte børn.
Et par år senere var der 40 indmeldte børn og hele
inspektørboligen blev inddraget. SFO havde
hjemme i inspektørboligen frem til 2002, hvor
udbygning af skolen gjorde, at der var plads til
SFO’en med nu 70 børn, på selve skolen.

I 2014 gik om- og tilbygningerne i gang på Gesten
Skole og siden 1. januar 2015 har adressen huset
både børnehave, skole og SFO – nu som Gesten
Børnecenter. Dermed fik SFO’en nye lokaler
herunder fælleskøkken med børnehaven og separate
SFO-lokaler, som i skoletiden også benyttes af
skolen og børnehaven. Børnecenterets SFO er
aldersintegreret og med lokaler i åbent plan, dog
med et særskilt førskoletilbud i perioden fra april til
juli.

Læring og trivsel
Vi ønsker at skabe læring og trivsel gennem en
anerkendende tilgang i trygge rammer. Hverdagen i
Gesten Børnecenters SFO er opdelt i perioder, der
er genkendelige for børnene og medvirkende til at
skabe tryghed. Strukturen i vores SFO dannes via
rammer der tilkendegiver, hvilke aktiviteter, der
kan/skal ske, indenfor et givent tidspunkt.
SFO’en er aldersintegreret og der arbejdes i åbne
planer. Det betyder, at børnene har mulighed for at
vælge kammerater aldersuafhængigt, drage nytte af
egne og kammeraters viden og erfaring. Vi tror på at
den enkeltes motivation og gåpåmod derved styrkes.
Børnene får øget fokus på hinandens kompetencer,
som giver passende faglige og sociale udfordringer
og oplevelser.

Børn udvikler sig og lærer meget forskelligt, derfor
arbejder vi med lærings- og udviklingsmuligheder
for alle børn, afstemt efter barnets individuelle
behov og potentialer, så vi sikrer muligheder for
aktiv deltagelse i fællesskabet.
Børnene kan bevæge sig frit rundt i vores lokaler og
på udearealerne. Den frie leg er i fokus i
vekselvirkning med voksenstyrede aktiviteter som
tilbud. Planlægningen af faste aktiviteter tager
udgangspunkt i temaer fra læreplanerne, samt hvad
der rører sig i børnegruppen, lokalsamfundet eller i
naturen.
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Forældresamarbejde
Samarbejdet med jer forældre er vigtigt for
personalet i SFO’en, derfor er det altid muligt, at
lave aftaler om samtale vedrørende jeres barn, hvis I
eller vi skønner det nødvendigt. Informationer vedr.
arrangementer, møder, aktiviteter mv. samt billeder
af børnenes hverdag kan findes på ForældreIntra.
Der vil også hænge begrænset information på
opslagstavlen.
Ferie og Fravær
SFO skal informeres, hvis et barn holder fri, skal
med en kammerat hjem eller der er andre ændringer
i forhold til de daglige rutiner. Der føres kontrol
med at barnet møder op i SFO. Når et barn har fri
fra SFO eller skole, må det først vende tilbage for at
lege på skolens område efter SFO’s lukketid.
SFO’en har lukket mellem jul og nytår. I
sommerferien skal pasning tilkøbes i juli måned,
hvor SFO børn og børnehavebørn passes sammen i
Børnecenteret. I uge 7 og uge 42 er der ligeledes
fælles pasning med børnehaven.

Garderobeskabe
Børnene har et garderobeskab hver. I skabene er der
plads til skiftetøj, overtøj, fodtøj og skoletasker.
Husk at rydde op i garderoben sammen med dit
barn samt at sørge for barnet altid har skiftetøj,
overtøj mv.
Legetøj hjemmefra
Børnene må medbringe eget legetøj i SFO.
Elektroniske spil må benyttes i morgenmodulet og
en fast ugedag. Tingene medbringes på eget ansvar
og vi anbefaler, at der på forhånd er talt med barnet
om, betydningen af dette.
Oprydning
Vær i god tid når barnet hentes. Tit har de noget,
de gerne vil vise frem eller måske noget de skal
rydde op inden de kan gå.
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Frugtordning
Tilmelding og betaling til frugtordningen sker hos
den lokale købmand. Skema for tilmelding udleveres
via ForældreIntra. Børnene i SFO spiser frugt fra kl.
14 sammen med børnene i børnehaven.
Forældrekaffe
Bestyrelsen har godkendt at der fra foråret 2016,
afholdes forældre kaffe 4 gange om året. Det er altid
i ugen op til ferieperioder.
Forældrekaffe giver jer mulighed for at se hvad jeres
barn er interesseret i og leger med, samt mulighed
for at snakke med andre forældre

Ind- og udmeldelse
SFO er opdelt i morgenmodul, eftermiddagsmodul
og fuld tid. Morgen-modulet er fra 6.30 til
undervisningen begynder. Eftermiddagsmodulet er
fra undervisningstidens ophør til lukketid.
Indmeldelse og tilvalg af modul foregår på nettet via
den kommunale pladsanvisning og kan ske uden
varsel. Udmeldelse og ændring af modul skal
foretages med en måneds varsel til d. 1. i måneden.
Gælder også ved fraflytning.
Sendeaftaler
Fra 1. august 2016 indføres faste sende tider.
Det betyder at børn sendes på hele og halve timer.
Kl.: 14 -14:30 – 15 – 15:30 – 16 -16:30
Dette gælder ikke for de børn der skal med bus.
Der kan afleveres et skema med faste aftaler eller
der kan sendes en sms, når barnet skal sendes på
hele/halve timer.

Skolefridage
På skolefridage har SFO åben hele dagen, også i den
sædvanlige skoletid. Børn der ikke er tilmeldt
morgenmodulet, må på disse dage være i SFO fra kl.
7.45. Udover dette gælder de sædvanlige tider barnet
er tilmeldt. Der udsendes tilmeldingsskemaer for
skolefridage.
Tilsynspligt/opsynspligt
Personalet i SFO’en har tilsynspligt. Hvilket betyder
at personalet tilser børnene (går til og fra).

Åbne- og lukketider på skoledage
Mandag til torsdag kl. 6.30-7:45 /13:45 -17.00
Fredag kl. 6.30-7:45 /13:45-16.00

Kontakt i åbningstiden
SFO mobil: 3054 2931
Kontoret: 7996 5570
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