Princip for Skolefritidsordningen
Formål:
Princippet for Skolefritidsordningen (herefter SFO) skal sikre og understøtte børnecenterets værdier, samt
de af kommunens beskrevne mål og indholdsbeskrivelse på SFO-området. At have et fælles afsæt, samt
fokus på barnets sociale udvikling og trivsel.
Mål:







At arbejde ud fra et anerkendende syn på børnene, hvor børnenes individuelle forskelligheder
anses som positive bidrag til fællesskabet.
At arbejde med lærings- og udviklingsmuligheder for alle børn, afstemt efter barnets individuelle
behov og potentiale igennem et varieret udbud af aktiviteter. Herunder bla.:
o Sundhed, krop og bevægelse
o Udtryk, musik og drama
o Værksted, natur og teknik
o Medier og kreativitet
At arbejde med et gensidigt og forpligtende samarbejde med familien og netværket.
At lægge vægt på, at børnene har medindflydelse, kan træffe frie valg og der veksles mellem
voksenorganiserede og selvvalgte aktiviteter.
De kan lege, være sammen med vennerne på tværs af alderstrin og deltage i de aktiviteter, der
tilbydes.

SFO ansvar:
 At sikre formidling og information omkring aktiviteter. Udflugter og/eller særlige arrangementer
formidles i god tid.
 At sikrer, at alle forældre er informeret om åbningstider, så forældre ved hvornår medarbejder kan
kontaktes.
 At informerer så hurtigt som muligt et barns forældre, hvis der opstår trivselsmæssige problemer.
 At behandle bekymringer og evt. utilfredshed fra forældre så hurtigt som muligt med henblik på en
tilfredsstillende løsning for begge parter.
 At ansatte svarer så hurtigt som muligt på henvendelser fra forældrene i Intra - som udgangspunkt
indenfor 2 arbejdsdage.
Forældrenes ansvar:
 At kontakter som hovedregel Børnecenterets ansatte inden for deres træffetider.
 At holder sig orienteret om deres barns dagligdag i SFO.
 Forældrene skal som udgangspunkt orientere skolen/SFO, hvis der er væsentlige forhold i familien,
som har betydning for elevens dagligdag.
 At forældre indgår i en åben og konstruktiv dialog og henvender sig så snart de har spørgsmål,
oplever mistrivsel eller har bekymringer omkring deres barn.
Forventninger til børnene:
 At behandle andre, som de selv vil behandles.
 At lytte til hinanden.
 At tale pænt til og om andre.
 At medvirker til at Gesten Børnecenter er et rart og behageligt sted at være.
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