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Den 14.03.2020
Kære forældre til børn i nødpasning i Katrinebjergskolens SFO
Mandag kl. 6.30 slår vi dørene op for nødpasning af jeres børn. Det er en meget speciel situation,
som ingen af os har prøvet før, men vi står klar med dygtigt og engageret personale, som vil gøre
alt hvad der står i deres magt for at skabe en god og tryg hverdag for alle. Herunder kan I læse lidt
om vores dagsstruktur og rutiner, som I med fordel kan tale med jeres børn om.
Pasningen foregår i Indskolingens lokaler. Når I kommer, så skal I følge skolens skilte til SFO.
Åbningstider:
- Mandag - torsdag:
- Fredag:

Kl. 06.30 - 17.00
Kl. 06.30 - 16.00

Indkrydsning
Når børnene møder ind, skal de sørge for at krydse sig ind på fremmødeskemaet. Ligeledes er det
vigtigt at sige farvel til en voksen og krydse sig ud, når man skal hjem.
Rutiner
Børnene der skal passes deles ind i grupper. Hver gruppe får et nummer og gruppenummeret får
tildelt et klasseværelse. Her spiser man til alle måltider.
Der vil være morgenåbent kl. 06.30 - 08.00. OBS der serveres ikke morgenmad, man må gerne
have noget med, hvis man skal møde tidligt.
Spisetider:
Klokken 11.00-11.30 og 13.30-14.00 (alle voksne spiser med børnene og der afvikles pauser
blandt personalet efterfølgende.)
Aktiviteter
Vi vil byde på forskellige aktiviteter i løbet af ugen i form af kreative værksteder, bålmad og udeliv,
boldspil og bevægelseslege – og en gåtur eller to, hvis vejr og omstændigheder tillader det.
Medbring
Sørg for at jeres børn har tøj med, der passer til årstiden og vejret. Vi vil prioritere at være så
meget udenfor som muligt. Medbring derudover skiftetøj og mad nok til 2 måltider i løbet af dagen
(et let og en frokost).
Hvis jeres børn har mobiltelefon med, skal den blive i tasken medmindre andet aftales med
pædagogerne.
Kontakt i løbet af dagen:
SFO telefonen: 21 39 01 21
Skolens hovednummer: 87 13 93 33
Med venlig hilsen
Michael Blom
Pædagogisk leder for 0.-4. årgang og SFO
Katrinebjergskolen
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