Thise Landsbyordning
Jens Thise Vej 10 – 27
9700 Brønderslev
Tlf. 99 45 47 12

VELKOMMEN
TIL
SKOLEBAKKEN

Vi vil med denne folder give jer en orientering om de
praktiske ting i Skolebakken og henviser til Thise
skoles hjemmeside, hvor I kan læse lidt om
Landsbyordningen, vores bærende værdier, mål og
indholdsplaner.

Skolebakken
Jens Thise Vej 26
Tlf. 50 87 52 27 6.30-8.00 og 14.00-17.00)
eller
99 454 712 – Tast 3.
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Har man valgt, at indmelde sit barn på modulet Under 10 timer og har
brug for yderligere pasning i ferier, skal barnet med en måneds varsel
udmeldes, enten til den 1. eller 15 i måneden og derefter indmeldes på
modulet Over 10 timer.
Personale skoleåret 2016/2017
Lisbeth Nielsen, kontaktpædagog for 1. og 3. klasse.
Maybritt Sahl, kontaktpædagog for 0. og 2. klasse.
Sonja Hjørringgaard, pædagogmedhjælper.
Mathias Jensen, pædagogmedhjælper
Ditte B. Kristensen, pædagogmedhjælper

Lukkedage:
I Distrikt Nord er der vedtaget følgende lukkedage: Den 24 og 31.
december, Fredag efter Kr. Himmelfartsdag samt Grundlovsdag.
Definition af lukkedag:
Institutionen er lukket, og der foregår ingen pasning af børn.

Starttidspunkt
Børnene overgår fra børnehave til SFO pr. 1. august

Vedtaget i Skolebestyrelsen: Institutionen har lukket i uge 29 og 30 og
mellem jul og nytår, men at der tilbydes alternativ pasning om
nødvendigt.

Åbningstider
Mandag – fredag: kl. 6.30 – 8, samt 14.00-17.00
Der er i Brønderslev Kommune mulighed for at søge om udvidet
åbningstid mellem 6.00 og 6.30.
Vi åbner fælles i Det gule Hus og går i SFO ´en ca. kl. 7.15.
Moduler
Det er muligt at vælge mellem to moduler i SFO ´en:
-Op til 10 timer/uge
-Over 10 timer/uge.
I kan selv ændre på moduler på digital pladsanvisning, ligesom
udmeldelser af SFO én også foregår her. Udmeldelser og nedmeldinger
er med en måneds varsel enten til den 1. eller 15 i måneden.

Datablade.
Når jeres barn starter i SFO `en, får I udleveret et datablad, som I bedes
udfylde. Husk at meddele os, hvis I får nyt tlf.nr. arbejdsplads o.l., så vi
altid har mulighed for at kontakte jer.
Her beder vi også om tilladelse til at videooptage dit barn og sætte
billeder af barnet på Thise skoles Facebookside.

Aflevering og afhentning:
Husk at sige godmorgen til en voksen, når I møder i SFO` en, så vi ved,
at jeres barn er kommet. Og husk altid at sige farvel inden I går hjem.
Også selvom I har klikket ind/ud på skærmen
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På infotavlen i gangen kan I se, hvem der har X-vagt, altså den voksne,
der holder styr på hvem der er her og hvem der er gået.
Vi kontrollerer hver dag, at jeres barn kommer efter skole. Kommer
barnet ikke kontakter vi jer. Derfor er det vigtigt, at vi får besked, hvis
jeres barn er fraværende. Vi udleverer også kun børn til de personer I
har givet tilladelse til på databladet, derfor er det også vigtigt, at vi får
besked hvis jeres barn skal med en hjem og lege.
Vi sender gerne jeres børn til fritidsaktiviteter, med bus hjem osv. I skal
blot give os besked.
Og husk I er altid velkommen til at tage en kop kaffe på kanden, når I
henter jeres barn.
Medicin
Hvis jeres barn har brug for medicin bedes I kontakte personalet ang.
formalia ved medicin.

Et lille tip.
Jeres barn skal selv finde madpakkerne i køleskabet, så lad barnet selv
lægge madpakkerne i køleskabet. En idé kan være at skrive 1,2 og 3 på
madpakkerne. Så finder børnene hurtigt ud af, hvor i køleskabet de står
og kan selv nemt finde dem igen, når de skal spise.
Påklædning og fodtøj
Hvert barn tildeles en garderobe og en kasse til skiftetøj. Vi er ude i al
slags vejr, så barnet skal have tøj/ sko og støvler med til at kunne
komme med ud. Vigtigt at der er skiftetøj med, da vi ikke har skiftetøj til
50 børn.
Mobiltelefon
Det er tilladt, at have mobiltelefon med i SFO´en. Den må kun bruges
iflg. aftale med en voksen.

Mad
Morgenmad: fra 6.30-7.15.
Eftermiddagsmad: Ca. kl 15.30. Vi spiser i aulaen.
Vi har fælles frugtordning. Læg 1 stk. frugt om dagen i kurven på
gangen, hvis jeres barn skal være med i ordningen.
Formiddagsmad og frokost spises i skolen.

Informationer
Ugeplan med aktiviteter fremgår af skærmen, som hænger i gangen. Og
på Forældeintra.
Nyhedsbreve m.m. kan I ligeledes finde på Forældreintra.
Der findes forskellige aktiviteter i SFO ’en både børnevalgte og
voksenvalgte ”skal aktiviteter”.
Af hensyn til jeres barn og jer selv, vil vi bede jer give besked, hvis I en
dag henter barnet tidligt, da barnet så evt. ikke kommer med i skoven.
Læs ligeledes vores indholdsplaner på skolens hjemmeside under LBO:
Planer og Værdier.
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Børnemøder
Vi afholder børnemøder hver anden onsdag fra kl. 14.00-15.00. Til
eftermiddagsmad denne dag serverer vi et lille traktement, som nogle af
børnene har lavet til os.
Børnemøderne er vigtige for børnene, derfor vil vi helst ikke forstyrres…
Tag i stedet en kop kaffe, som vi har stillet på bordet i gangen, mens I
venter på, at jeres barn er færdig med mødet.

Forældresamtaler
Vi afholder forældresamtaler sammen med Heidi i 0. klasse.
Samtalerne foregår om efteråret.
Har I brug for en samtale ud over disse, kontakter I os ligesom vi
kontakter jer, hvis behovet opstår.
Forsikringer
Institutionen og skolen har ikke en ulykkesforsikring for børnene.
Det anbefales at tegne en børneulykkesforsikring og
familieansvarsforsikring – så I er
dækket ind hvis uheldet er ude.

