Praktisk info vedr. SFO Fritteren
Åbningstider:
Vi åbner alle hverdage på Fritteren. De børn, som er tilmeldt morgenmodul på Fritteren, skal opholde
sig i køkkenet og det område som hører til her. Det er her, at tilsynsforpligtelsen finder sted.
● Der serveres i den forbindelse morgenmad den første time - der ryddes af bordet 7.30.
Mandag-torsdag:
Fredag:

Morgenfritter kl. 6.30-7.55 Eftermiddag: 13.55-17.00
Morgenfritter kl. 6.30-7.55 Eftermiddag: 13.55-16.15

SFO-assistenten
Assistenten er et fremragende redskab, som sparer os en del tid, og som samtidig er nemt tilgængeligt
for jer forældre. Det er et web-baseret system, hvor vi kan tjekke børn ind/ud, modtage og registrere
besked via SMS, såvel som håndtere faste aftaler og noter. På Fritteren hænger en touch-skærm,
hvorpå børnene trykker sig ind efter skole, og ud når de bliver hentet eller selv går hjem. Samtidig har
den pågældende voksne, der har vagt i ”hovedkvarteret” en computer, som også er forbundet til
assistenten, så der løbende kan holdes øje med aftaler og beskeder, som kommer ind.
Husk at give besked f.eks. når:
● Faste aftaler laves om
● Når dit barn har fri fra SFO
● Når dit barn skal sendes fra SFO / hjem eller til
fritidsaktiviteter.
● Når dit barn bliver hentet af andre end dig selv
● Når dit barn holder fødselsdag for klassen i SFO-tiden.
Disse beskeder skal sendes som SMS til 1999, med beskeden SFO ØH
(… efterfulgt af selve beskeden, som her ved siden af) senest kl. 13.55.
Vi tjekker løbende SFO-assistenten, men vi kan ikke love, at beskeder
modtaget efter 13.55 bliver udført med det samme.
I forbindelse med afhentning af jeres barn, er det vigtigt, at i altid husker at sige farvel til den voksne,
der er til stede i hovedkvarteret, så vi altid ved, hvem der er på Fritteren, og hvem der er gået hjem.
● Vær søde at hjælpe jeres barn med at få trykket sig ud og få flyttet barnets billede på tavlen.
● Husk at fortælle hovedkvarteret, hvis der er lavet legeaftale m.v.
Eftermiddagsmad
Hver dag er der mulighed for at spise medbragt eftermiddagsmad i klasserne, inden aktivitetsstart på
Fritteren. Børnene skal som sagt selv medbringe, men der er mulighed for tilkøb af eftermiddagsmad
via vores madordning.
Telefon på Fritteren:
Børnene må ikke selv ringe fra telefonen i hovedkvarteret for at lave legeaftaler.
3. kl. må, på eget ansvar, gerne have mobil med og lave legeaftaler selv – dette sker i samarbejde med
den voksne i Hovedkvarteret, som altid skal informeres om aftalen. Denne aftale er et privilegium for 3.
kl. og mobilen må ikke lånes ud til de yngre børn.
Legetøj og spillemaskiner:
Eget legetøj og spillemaskiner må medbringes på eget ansvar KUN om fredagen.
Børnenes skole-iPads og bærbare pc’er må ikke medbringes på Fritteren til at spille på.

Aktiviteter på Fritteren
Typisk prøver vi at sprede os så meget som muligt ud over Fritterens område, så børnene kan få
mulighed for frirum og fred til at lege og fordybe sig. Vi bestræber os på at bruge skolens gymnastiksal
og de store grønne udearealer, så meget som muligt.
Frittervenner
Med jævne mellemrum får vi besøg af vores Frittervenner. Disse er en gruppe af ældre mennesker fra
lokalsamfundet, som bruger noget af deres fritid på at være sammen med vore børn. De er med til at
lave forskellige hyggelige aktiviteter i løbet af året. Vi er rigtigt glade for Frittervennerne, da vi oplever,
at de bibringer en god stemning, og at børnene er glade for og hygger sig rigtigt meget sammen med de
ældre.
Cykeldag
Hver dag er som udgangspunkt cykeldag, så længe vejret tillader det. Her må børnene have deres
cykler med til brug på Fritterens områder. Mht. hjelme henstiller vi til bestyrelsens beslutning om, at
det er forældres eget ansvar at holde styr på, og minde deres børn om, hvorvidt de skal have
cykelhjelm på.

