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Kære forældre
Denne information er tænkt, som en hjælp til at gøre
den første tid lettere for jer. Der kan være mange
spørgsmål, der ikke kan findes svar på i denne folder
og de spørgsmål vil vi opfordre jer til at stille til
personalet og ledelsen.
Vi glæder os til at byde jer velkommen og ser frem til
et godt og konstruktivt samarbejde.

Åbningstider pr. 1/1 2018:
Skoledage:
Mandag – torsdag
06.30 - 08.00/ 13.30 - 17.00
Fredag
06.30 - 08.00/ 13.30 – 16.30
Skolefridage:
Mandag – torsdag
Fredag

06.30 - 17.00
06.30 – 16.30

Byrådet har besluttet følgende lukkedage:
Julelukket den 23. december og dagene mellem jul og nytår.
Påske: De tre hverdage inden påsken.
Fredag efter kr. Himmelfartsdag
Grundlovsdag
De forældre, der har behov for pasning i disse dage vil blive tilbudt pasning i
en anden institution.

Morgenmad Der er mulighed for morgenmad i
tidsrummet kl. 06.30-07.00, hvilket foregår i Lærken, da vi
har fælles morgenåbning i Lærken fra kl. 06.30-07.00.
Fra klokken 07.00-07.30 er der også mulighed for at spise
morgenmad i Viben.

Hvis mit barn ikke kommer:
I ferieperioder skal I ringe til Viben og melde jeres
barn syg eller fri. Det er vigtigt i forhold til ture,
arrangementer og aktiviteter. På skoledage får
pædagogerne besked via lærerens protokol ved
afkrydsning.
Aftaler om afhentning m.m.:
Hvis jeres barn skal gå med en kammerat hjem eller
bliver afhentet af andre skal personalet have
besked.
Børnene må gerne selv give besked, hvis der er en
aftale.
I modsat fald sender vi kun jeres barn af sted, hvis
vi har modtaget en seddel eller en anden
besked, helst i forbindelse med morgenåbning.

Afkrydsning:
Om morgenen møder alle børn op og siger god
morgen med et håndtryk til den voksne, der er i
morgenåbningen. Dette gøres indtil kl. 07.50 hvor
børnene går i klasserne.
Når børnene er færdige med undervisning bliver de
indskrevet/afkrydset i SFO. Dette sker i klassen,
hvor der kommer en voksen ind og krydser børnene
af og modtager eventuelle beskeder om gå hjem
tidspunkter mm.

Når børnene skal hjem skal der siges farvel til den
voksne ved krydsbordet. Det er altså ikke nok at
sige farvel til den første voksne man møder i SFO.
Når børnene siger farvel gives der hånd. Dette er en
tradition vi er glade for og derfor er det noget af det
første, man lærer, når man starter i Viben.
Sygdom:
Vi modtager ikke syge børn i Viben i henhold til
bekendtgørelse fra sundhedsstyrelsen. Opstår der
tegn på sygdom, mens barnet er i SFO f.eks. feber
eller opkastninger mm., ringer vi til jer og beder jer
afhente barnet.

Ved tilskadekomst i SFO, befordres barnet af sine
forældre eller ledsages af personale med Falck til
skadestuen, hvis det er nødvendigt.
Forældrene underrettes med det samme.
Ved tandskader kører forældre eller Falck barnet til
Charlotteskolens tandpleje, hvis det er muligt.
Forældre underrettes ligeledes.

Tøj:
Sørg altid for at jeres børn er klædt passende på til
at lege ude i alt slags vejr. En god idé er at have et
ekstra sæt tøj liggende i barnets garderobe. HUSK
navn i barnets tøj. Vi har en reol til glemt tøj i
kælderen.
Inden døre:
Vi ser helst, at børnene har hjemmesko på, når de
er inde. Når børnene kommer til Viben, skal de gå
ind igennem kælderindgangen, for dernede at tage
deres fodtøj af. På den måde er vi med til at skabe
et bedre inde miljø.

Til forældre og andre der har ærinder i Viben, har vi
ved vores indgange anbragt kurve med blå
overtræks futter, som vi vil bede jer benytte.
Frugt/eftermiddagsmad:
Ved 13.30-tiden er der mange børn der er sultne, og
derfor opfordrer vi til, at de hver dag har noget frugt
eller anden eftermiddagsmad med. Frugten/maden
lægges om morgenen i de dertil indrettede
frugtkasser, der står i det store køleskab i caféen.
Børnene kan frit tage deres mad om eftermiddagen
og vi prøver at hjælpe dem med at huske det.
Der er mulighed for at drikke vand hele dagen. Der
står kopper i caféen.
På skolefridage spiser vi den medbragte frokost
mellem kl. 11.00 og 12.00. Husk drikkelse til frokost
i skoleferier og på turdage.

Ferie/ture:
Svømmeture: Når vi tager i
svømmehallen/badesøen eller lign. er der minimum
to voksne med en klasse, en kvinde og en mand, for
at kunne dække begge omklædningsrum. Når alle er
vasket og klar, går vi samlet til badeområdet. Som
udgangspunkt bader alle på det lave vand og de
børn, der har brug for badevinger/bælte hjælpes
med det. Hvorvidt et barn skal have vinger/bælte
på, afgøres på baggrund af udsagn fra forældre, et
ønske fra barnet, sammenholdt med et skøn fra
personalet eller de tilstedeværende livreddere. Det
er kun tilladt for børnene, at være på det dybe vand
når de er fortrolige med vandet. Det betyder, at de
minimum skal kunne svømme 25 m., hvor de skal
kunne stoppe op, træde vande og fortsætte deres
svømning på en sikker og rolig måde. Her vil
livredderne være os behjælpelig med en vurdering.
Det er vigtigt at huske på, at ansvaret for børnene
er vores, men der er under badningen altid opsyn
fra livredder og personalet.

Rulleskøjter: Ved brug af rulleskøjter/skateboard i
Viben skal alle være iført beskyttere på knæ, albuer
og håndled. Det er ikke tilladt at have rulleskøjter på
inde i huset og det er strengt forbudt at færdes på
trapper med rulleskøjter på fødderne.
Hedeland: Når vi færdes i dette dejlige område, er
det forbudt at gå længere væk fra de voksne end, at
vi kan se hinanden. Vi aftaler fra gang til gang, hvor
det er ok at færdes. Ved aktiviteter i nærheden af
vand, gennemgår vi, hvad der er tilladt og hvad der
ikke er tilladt. Dette bliver ligeledes gennemgået
hver gang vi ankommer til området.

Månedskalenderen:
Hver måned udgiver vi en kalender for den næste
måned. Heri står beskrevet nogle af de aktiviteter
og værksteder, vi har planlagt at lave i Viben.
Arrangementer for børn og forældre:
I landsbyordningen afholder vi hvert år Halloween
fest og fastelavn. Der ud over er der i SFO åbent
hus med hygge før jul, teaterforestillinger, samt
goddag og farvelaftener for henholdsvis de nye børn
og 3.klasse, når de stopper i SFO.

Mobiltelefoner:
Det er ikke tilladt at have sin mobiltelefon tændt og
oppe af tasken i skole eller sfo tiden, når man går i
0-3 klasse. Det er vigtigt, at I som forældre bakker
op om denne beslutning og evt. beholder
mobiltelefonen derhjemme.

I SFO er det vigtigt I som forældre er
opmærksomme på
• At jeres barn er selvhjulpent. Dvs. selv kan tage
tøj på, selv bære deres ting, når vi er på tur og
selv klare toiletbesøg.
• At I hjælper jeres barn med at huske at rydde
op efter sig, både ude og inde.
• At I støtter jeres barn i at bruge en god
omgangstone.
• At I hjælper jeres barn med at huske at følge
reglerne i huset, så det er et rart sted for alle at
være.

• At I støtter jeres barn i at kende forskel på dit
og mit.
• At I støtter op om de aktiviteter, der foregår.
• At I henvender jer til os, hvis I har spørgsmål
angående hverdagen i SFO.
• At børnenes faste aktiviteter udenfor SFO
meddelelses skriftligt, hvis vi skal sende dem
afsted. Ændringer herom meddeles ligeledes til
personalet.
• At I som forældre senest om morgenen har
aftalt et gå-hjem tidspunkt med jeres børn.
• At I kun i særlige nødsituationer ringer i løbet af
dagen og indgår en ny aftale for jeres barn

Skoleleder: Anette Ahrenst
SFO/klubleder: Lars Vesterdal
Pædagogisk leder af Lærken: Gitte Mortensen

Skolepædagoger:
Tina Lind
Ninette Roed Jørgensen (Barsel)
Mikael Bak Jensen
Kasper Toy Christoffersen
Sanne Kaxe Larsen
Vikarer:
Sevgi Kanat
Gry Larsen
Cecilie K. R. Jensen
Ziyad Tareq
Søren Stiggaard
Da vi er en uddannelsesinstitution har vi
pædagogstuderende i praktik.

