2018-19

Velkommen til
Birkerød Skoles
Førskole-SFO

Praktiske oplysninger
Værd at vide, når man starter i Førskole-SFO
Åbningstid:
Fra kl. 07.00 – 08.00 og igen
Fra kl. 13.30 – 17.00
På skolefridage og i ferier kl. 07.00 – 17.00

Lukkedage:




Mellem jul og nytår, den 24. – 31. december (begge dage inkl.)
Fredagen efter Kr. Himmelfartsdag
Grundlovsdag

Tabulex SFO Børn
Tabulex SFO Børn er et system, hvor du som forælder kan








oprette gå-hjem-aftaler
oprette legeaftaler
læse nyheder fra institutionen
vedligeholde kontaktoplysninger
sygemelde dit barn
sende beskeder til institutionen
oprette kontaktpersoner

Det gøres ved at logge ind på http://www.sfoweb.dk med UNI-login
eller NemID.
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Fremmødekontrol

Som noget nyt skal forældre til børn i SFO og SFK selv tjekke deres børn
ind og ud hver dag via det nye system Tabulex SFO. Det gøres på en af
Info-tavlerne (skærmene), der er opsat ved henholdsvis klubbens lokaler,
SFO’ens lokaler og i Globen.

Aftaler

Opret enkeltstående- eller gentagne aftaler, f.eks. legeaftale,
selvbestemmer-aftale eller henteaftale. Aftaler kan også oprettes på hurtigknappen i topmenuen.
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Beskeder

Modtag og send besked til institutionen, f.eks.: Lise er ked af det i dag,
hun kunne ikke finde sine gummistøvler i morges. Aftaler sendes ikke som
Dagens gang:
besked, men oprettes under fanen ”Aftaler”

Ferie/Fri

Meld om dit barn kommer/ ikke kommer i SFO’ens ferieperioder eller opret
fridage, hvis dit barn holder fri uden for SFO’ens ferieperioder.

Stamkort

Ret dine kontaktinformationer, udfyld lægeinformation og opret Tabulex Login.
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Tilladelser
Tag stilling til institutionens tilladelser. Du kan f.eks. skulle tage stilling til, om dit
barn må tage med på tur eller om institutionen må bruge dit barns billede i
folder/på hjemmeside.
Opslagstavle

Se ugekalender med aftaler, lukke- og feriedage. Her kan man også se
dagens fødselsdage, nyheder og se nyeste billeder fra institutionen.
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Aktiviteter
Aktiviteter og diverse opslag vedrørende dit barns klasse/gruppe bliver
lagt på ForældreIntra på www.Birkerødskole.dk.
Du skal have et UNI-login for at logge ind på ForældreIntra.

Se vejledning for forældre i ”Tabulex SFO Børn” her:
https://www.ist.com/dk/vejledninger-sfo-boern

Eksempel på en dag i Førskole-SFO
Kl. 07.00 – 08.00 Morgenpasning
Kl. 08.00 – 08.15 Klasserne samles
Kl. 08.15 – 09.00 Vi fortæller om dagens program
Kl. 09.00 – 09.30 Vi spiser frugt og læser en historie
Kl. 09.30 – 10.45 Aktivitetsmodul
Kl. 10.45 – 11.00 Oprydning og klar til frokost
Kl. 11.00 – 11.30 Frokost
Kl. 11.30 – 12.00 Frikvarter
Kl. 12.00 – 12.50 Aktivitetsmodul
Kl. 12.50 – 13.10 Klasserne samles og aftaler for SFO laves
Kl. 13.10 – 17.00 SFO med resten af Fase 1.
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Gode råd
Formiddags- og eftermiddagsmad:
Mange børn bliver sultne i løbet af deres skoledag. Derfor vil vi opfordre
jer til at give jeres barn mad med i Førskole-SFO og SFO. Det er rigtig
rart at have lidt forsyninger, hvis sulten skulle komme over én.
Skiftetøj:
Vi ligger ikke inde med skiftetøj til børnene. Derfor er det en rigtig god
idé at lægge dette på jeres barns plads sammen med regntøj og
gummistøvler.

Skolelederen byder velkommen til de nye Førskole-SFO børn
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Medarbejdere i Førskole-SFO:
Linda Christiansen
David Sødring
Simone Bugge-Hansen
Ann Jensen
Karen Mette Bahrt

pædagog
pædagog
pædagog
Pædagog
pædagog

Vi ønsker en tæt og tillidsfuld
dialog – så derfor er intet
spørgsmål for småt. Spørg
hellere en gang for meget.
Og husk
”Alle de voksne er i SFO for
børnenes skyld…”

Birkerød Skoles ledelsesteam:
Heidi Munch Jacobsen
Mette Menander Berg
Jesper Stephansen
Lise Klint Eller

Skoleleder
Souschef / Afdelingsleder for Fase 2
Afdelingsleder for Fase 1
Afdelingsleder for Udsigten, SFO/SFK og
Inklusionsteam

Birkerød Skole, Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød
Tlf.nr. til SFO 7268 4207 eller til skolen 4611 4180
www.birkerødskole.dk

