Skibet Center SFO

Skibet Center SFO, Jennumvej 20, 7100 Vejle

Center SFO’en er inddelt i tre afdelinger
→ SFO 1 blå, SFO 1 grøn og SFO 2.

SFO 1:
● Er for børnene der går i indskolingen.
De går i enten i “gruppe 1 BLÅ” eller ”gruppe 1 GRØN”.
Når deres skoledag er slut i gruppe 1 blå eller gruppe 1 grøn,
åbner SFO’en i de samme lokaler.
● Der er en stor whiteboardtavle, hvorpå det fremgår hvilke
pædagoger, der er på arbejde den pågældende dag og hvilke
aktivitetsmuligheder, der er. Desuden er der individuelle
pictogramskemaer til børnene.
Der er mulighed for at lege på legepladsen, spille på computer
eller iPad, lave kreative udfoldelser, tegne, bygge lego, lege
med diverse legetøj, spille brætspil, m.m.
● Hvert barn har sin egen garderobe, her ser vi gerne, at der
ligger et ekstra sæt tøj.

SFO 2:
● Er for børnene der går på mellemtrinnet, altså i gruppe 2+3+4.
Når deres skoledag er slut i grupperne, bliver børnene i de
eksisterende lokaler på mellemtrinnet, og SFO’en åbner op.
Her bruger vi meget fællesrummet i gruppe 3, som en central
del af SFO’en.
● Der er en stor whiteboardtavle, hvorpå det fremgår hvilke
pædagoger, der er på arbejde den pågældende dag og hvilke
aktivitetsmuligheder der er. Der kan være mulighed for at lege
på legepladsen, spille computer/iPad/wii/playstation, kreative
muligheder, tegne, bygge lego, spille brætspil, lave bål, m.m.

Fælles for alle tre SFO’er:
● Centrale ord i vores SFO: Autismepædagogik samt en

struktureret og genkendelig hverdag.
● Vi hjælper hvert barn med at guide det igennem dagen. Vi
benytter time-timere til spilletider og aktiviteter. Vi laver
individuelle dagsskemaer, faste legeaftaler, visuelle billeder,
sociale historier og andre tiltag, der støtter barnet.
● Det pædagogiske personale kender også børnene fra
skoledagen. Samarbejdet med lærerne bliver vægtet højt og
der er derfor en god viden om barnets trivsel.
● SFO 1 BLÅ og SFO 2 deler legeplads, hvilket er en god
mulighed for at styrke relationerne på tværs af grupperne. SFO
1 GRØN er naturligvis også velkommen til at komme over at
lege. De har også deres egen legeplads. Vi kan desuden
benytte skolens boldbane.
● Hver måned bliver der lavet en aktivitetsplan, hvorpå I kan
læse hvilke aktiviteter der foregår, fx hvis der er ture ud af
huset m.m.
● Hver eftermiddag bliver der serveret lidt eftermiddagsmad
fra kl. 14.00-15.00. Dette er blot et tilbud, og man er som
forælder velkommen til at give barnet mad med hjemmefra,
hvis det fungerer bedre. Vi tilbyder hver dag frugt, kiks og
knækbrød og om fredagen laver vi popcorn og saftevand.
I ferier skal børnene medbringe madpakker som på skoledage, vi tilbyder
eftermiddagsmad som vanligt.

● Vi holder klubaftener, det er et tilbud som SFO 1 og SFO 2
vil blive tilbudt i løbet af året. Vi laver aftensmad og forskellige
aktiviteter, eksempelvis tager vi ud at bowle, i svømmehal, ser
film, m.m. Hvert år er der en discofest ( i maj/juni).

Vores åbningstider
Vi har morgen SFO fra kl. 6.30 - 8.00.
Her er Center SFO 1+2 børn samlet i SFO 1 BLÅ gruppe.
(Vi tilbyder morgenmad fra kl. 6.30 - 7.30)

Morgen SFO tlf nr: 23 43 18 78

SFO 1 BLÅ

SFO 1 GRØN

hver dag fra
13.30-17.00

hver dag fra
13.30-17.00

SFO 2
Mandag + fredag
13.30-17.00
Tirs + ons + tors
14.30-17.00

I kan også ringe til os / sms’e til os i SFO’ens åbningstid.

SFO 1 BLÅ
23 43 18 78

SFO 1 GRØN
23 99 85 18

SFO 2
20 36 09 32

Det er vigtigt, at I som forældre bruger både intra og tabulex.
Husk at give os besked ved sygdom,
fridag, ændrede bustider og lignende.
Vi ser meget gerne, at hvis I skriver mail på intra, at I så sender mailen
til mere end blot én, da det kan være vigtig kommunikation der går tabt.

Center SFO’en har åbent i skoleferier, fra kl. 6.30-17.00.
Dog har vi lukket i uge 28+29+30, mellem jul og nytår,
samt dagen efter Kr. Himmelfartsdag.
I kan læse om hvilke moduler vi tilbyder på Vejle kommunes hjemmeside
https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/skole-og-uddannelse/skole-og-sfo/sfo/

