Skægkærskolens Fritidsdel
Sindingvej 15, 8600 Silkeborg
Telefon: 89 70 26 20

/ E-mail: pg@silkeborg.dk

SFO EFTER SOMMERFERIEN
Kære forældre i Skægkærskolens SFO.
Som det formentlig er gået op for alle, kommer skolen til at forandre sig efter sommerferien.
Som følge af folkeskolereformen, øges længden på børnenes skoledage, og således forandres
tidsrummet til at være i SFO’en.
Det er dog vigtigt for os at understrege at vi som udgangspunkt ikke ser indholdet af tilbuddet
forandre sig som et resultat af skolereformen. Vi vil fortsætte med at lave et attraktivt,
stimulerende og spændende fritidstilbud, som fremadrettet vil bygge på de samme værdier, og
have det samme pædagogiske indhold i dagligdagen som hidtil.
De eneste forandringer bliver at tilbuddet kommer til at ligge lidt anderledes på dagen, og at
det bliver 20% billigere at gå i SFO. Se de nye takster nedenfor.
0.-3. klasse morgenplads
0.-3. klasse eftermiddagsplads
0.-3. klasse heldagsplads

kr. 560
kr. 1.290
kr. 1.570

Hvad får man så for pengene?
Historisk set har den pædagogiske opgave i SFO’en ligget i et tidsrum hvor I som forældre
havde et decideret pasningsbehov. Dvs. at I havde brug for børnene var under kyndigt opsyn
mens I selv var på arbejde. Den pædagogiske opgave har derfor ligget helt perfekt efter skole,
fordi børnene ikke skulle andet på det tidspunkt.
I den sammenhæng er det vigtigt for os at understrege at SFO ikke udelukkende er fri leg og
sjov – men primært et seriøst arbejde med fællesskaber og venskaber på tværs af klasser,
samt at skubbe børnenes almene sociale kompetencer.
Fremadrettet vil SFO i langt højere grad blive et tilvalg fra Jer forældre som stadig vægter at
børnene har godt af at være, og blive udfordret, i et socialt og forpligtende fællesskab med
andre børn efter skole. SFO’ens pædagogiske indhold, og arrangementer, vil ikke forandre sig
– blot placeres lidt anderledes på dagen.
SFO’ens åbningstider efter ferien.
(Børnene har fri kl. 14:15 hver dag)

Mandag
14:15-17:00

Tirsdag
14:15-17:00

Onsdag
14:15-17:00

Torsdag
14:15-17:00

Fredag
14:15-16:30

Nyt samarbejde med Centrum IF
I et samarbejde med Centrum IF har vi forsøgt at finde frem til nogle løsninger, der er rettet
direkte mod at imødekomme Jer forældres behov bedst muligt. Samtidig bakker det op
omkring at børnene får et godt afsæt til at kunne gå til sport..
Planen er at Centrum vil have fokus på at lægge deres aktiviteter for SFO børn fra ca. 15:30
de forskellige dage (gymnastik, badminton, fodbold, volley). Dette betyder at børnene kan nå
at komme i SFO og have tid til at lege eller slappe af, hvorefter SFO’en sender børnene afsted
til sport. Efter sport vil børnene være klar til at komme hjem til familien, uden en masse kørsel
frem og tilbage.
Udarbejdelsen af dette bygger bl.a. på et forældreønske om at lave en mere praktisk dag ift.
sport, samtidig med børnene stadig kan nå at lege efter skole.

I starten af næste skoleår vil vi afholde et informationsmøde hvor I vil høre mere om vores
gode fritidstilbud- Denne aften vil der også blive mulighed for at stille spørgsmål. Indtil da er I
meget velkomne til at kontakte mig eller personalet hvis der er spørgsmål der presser sig på.
Afslutningsvis er det vigtigt for mig at understrege at vi, på trods af den afkortede åbningstid,
ikke ser den store forandring i selve tilbuddet. Vi håber stadig at I vil have øje for vigtigheden
af at have en super velfungerende SFO i lokalområdet – og at I fortsat vil bakke op om at
børnene har en fælles arena at prøve sig selv af i efter skole.

De bedste sommerhilsner..

//Peter Green
Fritidsleder

