VILDBJERG SKOLE

Førskolebørn

Bjørnkærvej 2, 7480 Vildbjerg

Velkommen til
Vildbjerg Skoles førskolegruppe
Vi glæder os rigtig meget til, at du skal starte i førskolegruppen
Torsdag d. 1. juni 2022 på Vildbjerg Skole, og vi ser frem til at
lære dig at kende.
Vi skal lave en masse sjove ting sammen, og du skal lære lidt om
at gå i skole.

I denne folder fortæller vi om vores faste aktiviteter.
Med ønsket om et godt samarbejde.

Vildbjerg Skoles SFO

Kontaktoplysninger
Skoleleder/SFO-leder

Rikke Grann

SFO 1 (efter 26/6)

9628 7711 eller 2441 2841

SFO 2

96287714

”Skoleskema”
Vi har lavet et program til dig, så du og dine forældre kan se, hvad der
skal ske i løbet af ugen. Skemaet bliver udleveret, når du starter i førskolegruppen.
Aktiviteter, du vil møde i løbet af en dag:
Frugt/samling:

Her spiser vi frugt og laver dagens rimord. På skift siger I
to ord, der rimer. Vi skriver dem på en seddel og hænger
den på væggen. Vi skal også arbejde med remser, og hver
uge lærer vi en ny.

Legetime:

Legetøjet bliver fundet frem i klassen.

Biblioteket:

Vi går på skolebiblioteket og en voksen læser en historie.

Opgaver:

Vi laver forskellige opgaver i en mappe, I får, når I
star ter.

Frikvarter:

Vi går på legepladsen og leger.

Praktiske oplysninger til forældre
Ankomst - tidspunkt og sted
Førskolegruppen har ”klasseværelser” i Legolab
ved biblioteket og i SFO 2.
Der er morgenpasning i klasseværelset fra
kl. 6.20-7.40.
Skal dit barn ikke i morgen-SFO, møder barnet
ind fra kl. 7.40-8.10.
Husk at give besked ved fridag eller sygdom i
AULA ”Komme/gå modulet”.

Dagsprogrammet
Vi håber, at skemaet vil være med til at skabe overskuelighed for børnene.
De vil blive øvet i at holde frikvarterer. Det skulle gerne være en stor hjælp til
dem inden skolestart.
Mandage, tirsdage og onsdage går vi i SFO 1 kl. ca. 13.40.

Torsdage og fredage går vi i SFO 1 kl. 12.50, og bliver der resten af dagen.

Mad
Børnene skal selv medbringe mad til hele dagen. De får vand til deres mad, så
medbring gerne selv en drikkedunk.
Der er køleskab til madpakkerne og et rullebord til drikkedunke.
Vi serverer morgenmad mellem 6.20 og 7.30. Der bliver tilbudt skorper og
knækbrød med smør, ost, marmelade og spegepølse samt et glas mælk.
Ønsker barnet noget andet, skal det spises hjemmefra, da der ikke må medbringes morgenmad.

Hvad skal med i tasken?
Husk rigeligt med skiftetøj og gummistøvler - det er meget vådt i området
omkring skolen.
Skiftetøjstasken skal tages med hjem hver fredag.
Børnene skal ikke medbringe idrætstøj og penalhus, vi forærer alle børn en
pakke farver, de kan bruge til opgaverne.
Børnene skal selv medbringe madpakker/drikkedunk og frugt.
Der er et køleskab til madpakkerne.

Garderober er i forbindelse med Lego-lab og SFO 2
Husk navn i tøjet. Garderobepladsen er trang, og ting kan nemt blive væk.

Fødselsdage
Børnenes fødselsdage bliver fejret i forbindelse med samling for alle børn.
Vi synger en fødselsdagssang, spørger til gaver, og det står frit for, om man
har lyst til at dele noget ud.

Solcreme
Vi smører børnene i solcreme, inden vi går på legepladsen, efter vi har
spist madpakker. Vi bruger Apotekets faktor 30. Hvis man ønsker andet
solcreme medbringes dette selv.
Fra sommerferien og fremefter medbringer man selv den solcreme, til
hele dagen, som man ønskes benyttet.

Info fra SFO
Her kan I læse lidt om, hvad der sker i SFO.
I er naturligvis altid velkomne til at rette henvendelse, hvis der er spørgsmål,
noget I undrer jer over, eller hvis I har brug for at drøfte noget angående jeres barn. Ros er ligeledes altid velkommen :-)
Venlig hilsen

SFO
--------------------------------------------Kontaktpædagoger
I førskolegruppen er der kontaktpædagoger.

Goddag og farvel
Det er vigtigt, at I sammen med barnet får sagt goddag eller godmorgen til en af de
voksne, når I møder ind i SFO’en/førskolegruppen.
Her tjekker pædagogen barnet ind.
Vi lærer jeres barn at sige farvel til den voksne i afdelingen samt at tjekke sig ud på
en skærm, der er i SFO 1.
Ændringer vedr. afhentning, hjemsendelse osv. meddeles til SFO’en i AULA ”Komme/
gå modulet”.
Vi beder om, at I ringer så lidt som muligt, da det tager tid fra børnene.

Skoleferier
Jeres tilmelding til sommerferien 2023 får vi af børnehaven.
Fremadrettet:
Har I brug for, at jeres barn passes i SFO’en i ferier, skal I selv meddele os
det via AULA ”Komme/gå”-modulet. Vær opmærksom på frister for tilmelding,
som vi melder ud på AULA.
Hvis der ikke er nogle børn tilmeldt, møder der naturligvis heller ikke personale ind.

Gensidig information
Det er vigtigt, at I informerer os, hvis der opstår ting i familien, der påvirker jeres
barn, ligesom vi også vil informere jer, hvis der opstår noget, mens de er i SFO’en.
På den måde kan vi i fællesskab skabe de bedste rammer for jeres barn.
Informationerne kan ske såvel ved personlig kontakt som via AULA.

Legetøj
Personligt legetøj beholder I hjemme.

Afmelding af morgenpasning
Fra august, når jeres barn starter i skole, skal I selv framelde morgenpasning,
hvis I ikke har brug for det.
Det gør I på den ”digitale pladsanvisning” på herning.dk.

Vi glæder os til at lære jeres børn at kende og til samarbejdet med jer.

Åbningstider
Mandag - torsdag:

kl. 6.20 - 16.50

Fredag:

kl. 6.20 - 15.30

Aktiviteter i SFO’en
Der tages forbehold for ændringer
I SFO’en tilbydes en bred vifte af aktiviteter, da vi har mulighed for at bruge skolens
lokaler, når de er ledige.

•

Der tilbydes morgenmad til børnene, hvor der altid sidder en voksen med ved
bordet. Maden sørger vi for.

•

Hal og sal bruger vi alle de eftermiddage, vi kan, samt hver morgen fra
ca. kl. 7 - 7.40.
Førskolebørnene deltager først om morgenen, når de starter i 0. klasse.

•

Forskellige kreative værkstedsaktiviteter bl.a. i klasserne.

•

Svømning i perioder.

•

Sø og å, lige uden for døren, her er mulighed for at eksperimentere.

•

Computerværksted i perioder.

•

Naturskole og bus - vi bruger det i det omfang, det kan lade sig gøre.

•

Børnene kan tegne, skrive, læse, spille spil, knytte, perler m.m. i centerrummet.

•

For børn i 3.-4. klasserne har vi crosser, bowlingtur, julegaveindkøb i december.
Overnatning for 4. klasser osv.

•

Tirsdag, onsdag og torsdag i uge 26 flytter hele SFO 1 ud på Naturskolen, fra vi
åbner, til vi lukker. I de 3 dage sørger vi for forplejningen.

