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FORMÅL: Skolefritidsordningen tjener et pædagogisk og socialt formål ved, som supplement til hjemmet og skolen, at skabe et godt miljø omkring barnets opvækst og udvikling.
Det primære mål for Vinding SFO er at skabe en tryg, meningsfuld og varieret dag for
børnene, hvori det enkelte barn udvikler dele af sin personlighed.
ALDERSGRÆNSE:
SFO’en kan modtage børn pr. april det år, de skal begynde i 0.kl.
og til og med 4. klasse.
ÅBNINGSTIDER:

Mandag – torsdag:
Fredag:

kl.6.20 – 16.45.
kl.6.20 – 15.55.

PLADSANVISNING: Ind- og udmeldelse skal forgå via
http://barn.herning.dk/boernepasning/digital-pladsanvisning
Indmeldelse kan ske så barnet starter pr. den første i en måned.
Udmeldelse skal ske med en måneds varsel til udgangen af en måned.
PLADSER:

Førskoleplads: I hele åbningstiden i perioden 1.juni – 31. juli..
Deltidsplads for skolebørn: Fra skoledags ophør til SFO’en
lukker. På skolefridage og i ferier fra kl. 8 til SFO’en lukker.
Heltidsplads for skolebørn:
I hele åbningstiden.

FRIPLADSER: Man kan efter ansøgning få bevilget hel eller delvis friplads efter gældende regler for daginstitutioner.
FERIEPASNING: I ferieperioder samarbejder vi med Vinding Børnehave. Derfor vil I
i nogle af disse ferieperioder få tilbud om pasning i Vinding Børnehave. For det meste
er der SFO-personale med i børnehaven, men ikke nødvendigvis hele tiden.
FREMMØDEKONTROL: Vi fører kontrol med barnets fremmøde i det tilmeldte tidsrum. I skal give os besked, når Jeres barn ikke kommer i SFO. I skal melde feriedage,
sygdom og andre aftaler via vores elektroniske indtjekningssystem Tabulex. Ved fødselsdage i barnets klasse regner vi med at alle deltager (evt. opdelt drenge og piger).
Når der er legegrupper regner vi også med at alle der er i den legegruppe deltager.
FORÆLDRERÅD: Vinding SFO har et forældreråd på 5 forældre. Det fungerer som
bindeled mellem forældre og personale. Skolebestyrelsen er SFO’ens bestyrelse.

FORÆLDRESAMTALER: Vi holder vores samtaler samtidig med skole-hjemsamtalerne,
på skolen. Man kan derudover altid bede om at få en samtale.
SYGDOM: Børn der er syge og børn med smitsomme sygdomme, kan ikke modtages i
SFO’en.
MAD: De fleste dage har børnene fri tidligst kl. 14. Mellem kl. 14.15 og 15.30 serverer
vi et mellemmåltid. Det består af frugt og grønt samt forskelligt tilbehør som f.eks.
div. brød, grød, suppe osv.
Det koster 50 kr. pr. måned, som betales via banken. Tilmelding i SFO’en.
UDEAREAL: Vi har et dejligt stort udeområde, hvor børnene frit kan lege. Det betyder, at når I henter jeres barn, er det ikke sikkert, at den første person I møder lige
præcis ved, hvor jeres barn er, men der er altid én, der ved det.
PÅKLÆDNING: Praktisk ude- og indetøj er altid nødvendigt. Hav altid en pose med
skiftetøj liggende i garderoben.
HUSK for jeres egen skyld: NAVN I TØJET.
Husk også at have regntøj og gummistøvler med til vådt vejr. Vi vil gerne understrege,
at det er jer som forældre, der har ansvaret for at snakke med jeres børn om, hvad I
gerne vil have, jeres børn skal have på, når de er ude. Ligesom det også er jer, der må
fortælle dem, hvad de har i deres garderober.
I sommermånederne er det en god idé at have badetøj hængende i SFO’en, da vi går i
svømmebadet, når vejret er til det.
Børnene skal have hjemmesko eller indesko med, som de kan skifte til, af hensyn til
føddernes sundhed og indeklimaets tilstand.

VINDING SFO.
- Fristedet og Klubhuset består pt. af 100 børn og 8 voksne.
Vi tilbyder mange forskellige aktiviteter i Vinding SFO.
Bl.a. lege ude og inde – spille – male – hamre – synge – danse – køre på
biler – løbe på rulleskøjter og waveboards og meget mere.

Derudover er der cykelture – film – svømmebadet – Sørvadløb – torvedag med karneval – sommerfest – bedsteforældredage – forældrekaffe – sæbekasseløb – bowling – emneuger – julestue – julefrokost
samt ture til skoven og åen.
Udendørs har vi et stort grønt område, der er omkredset af mange
træer og buske, hvor børnene også kan lege. Derudover har vi bålhus
og udendørs træværksted.
Dette var ordene. Hvis der er nogle spørgsmål, er I altid velkomne til
at komme og spørge en af os.

Med venlig hilsen
Personalet i Vinding SFO.

