2020/2021

FAKTA OM KVISTEN
VESTERGADE 99, 9620 AALESTRUP
KVISTEN
BIKUBEN,

tlf. 2440 9092
tlf. 2921 2145

LEDER MONA ELMGREEN PETERSEN,
tlf. 5158 8083
**************************************
Benyt Aula til at sende alle beskeder til personalet. F.eks om legeaftaler, eller, hvis barnet hentes af en anden end de plejer. Ligeledes skal vi have besked i Aula, hvis vi skal sende barnet hjem på et
bestemt tidspunkt eller til en fritidsaktivitet.
Kontakt personalet, hvis I har behov for vejledning
til brug af Aula.

TELEFON:
På skoledage skal I være opmærksomme på, at Kvisten og Bikuben
er lukket i skoletiden. Dog træffes lederen fra kl. 08.00.
Al morgenpasning fra kl. 06.15-07.45 foregår på Kvisten A.
ÅBNINGSTIDER I SFO:
Morgen kl. 6:15—7:45
Mandag og onsdag kl. 13:00—16:45
Tirsdag og torsdag kl. 13.45—16.45
Fredag kl. 13:00—15:15

Vi gør opmærksom på,
at Kvisten lukker kl. 15.15 om fredagen

INFORMATION:
Skolefritidsordningen hører til under Aalestrup Skole.
Vi er ca. 134 børn fordelt på 2 afdelinger.
Kvisten: 0—2. kl.
Bikuben: 3. klasserne

FORMÅL:
Skolefritidsordningen er placeret som en integreret del af skolen,
og skal sikre det bedst mulige samspil mellem skole og fritid. Det
er bl.a. vores opgave, sammen med skole og forældre, at styrke og
udvikle børnenes læring, samt sociale kompetencer. Hos os sker
det gennem et trygt, inspirerende og udviklende miljø.
Pædagogerne fra SFO er tilknyttet undervisningen i indskolingen
således der skabes en større sammenhæng og forståelse mellem
undervisning og fritid for derved at sikre elevernes alsidige udvikling og trivsel.
Hele skolen, hermed også SFO vægter bevægelse højt. Derfor har
vi udarbejdet en bevægelsesstrategi, som kan findes på skolen
hjemmeside.

Grønne spirer:
Vi er en del af de Grønne spirer, for at blive bedre til, at bruge naturen på Kvsten og i vores nærmiljø.
Vi ligger stor vægt på at:

Give jeres barn mulighed for at opleve glæden ved at være i
naturen.

Lære at respektere og passe på naturen og miljøet.

At opleve naturen med alle sanser, og opleve den som et rum
for leg og fantasi, et sted hvor der er plads til både vilde og
stille lege.
Igennem de ”Grønnespirer” modtager vi løbende forslag, til aktiviteter vi kan lave i naturen.

SYGDOM:
Ved sygdom skriv via Aula.
Vi kan ikke modtage et sygt barn i institutionen.
EKSTRA TØJ OG OVERTØJ:
For at jeres barn kan få det fulde udbytte af sin dag i SFO’en, skal
barnet have ekstra skiftetøj liggende i garderoben, samt udetøj,
huer, vanter, gummistøvler og lign. passende til årstiderne skal være til stede. Er tøjet mærket med navn, med tuschpen eller lignende, kan vi bedre hjælpe barnet med at finde sit tøj, hvis det f.eks.
er blevet forbyttet. Glemt tøj samler vi i en kurv.
GARDEROBER:
Af hensyn til rengøring og oprydning, vil vi meget gerne I tømmer
garderoberne hver uge til weekend samt til ferie.
MOBILTELEFONER:
Barnet må ikke have sin mobiltelefon på Kvisten.
Dog må 3. klasse gerne medbringe deres mobil på Bikuben, forudsat
Bikubens regler for brugen af mobil tlf. overholdes
I begge tilfælde gælder det, at kontakten går via de voksne i
SFOen.
VEJEN MELLEM HJEM OG KVISTEN
Det er forældrenes ansvar, hvis børnene selv sendes hjem.

FORSIKRING:
Er et barn så uheldig, at det kommer til at ødelægge tøj, briller el.
lign. er det forældrenes egen forsikring der skal dække skaden.

FORPLEJNING:
Der serveres morgenmad i tidsrummet fra kl. 6.15 til 7.30 hver
morgen til de morgenbørn, som ønsker dette. Morgenmaden består
typisk af cornflakes, havregryn og mælk.
Vi finder det vigtigt, at alle børn får energi til en lang dag fra morgenen af, så hjælp os med at støtte dit barn i at få morgenmad,
hvis han/hun ikke har spist hjemmefra og egentlig helst springer
over. Det er muligt selv at tage sin morgenmad med hjemmefra,
hvis udvalget ikke lige passer.
Efter skoletid sidder vi i klassen sammen med børnene mens de
stille og roligt spiser deres medbragte frugt/mad mens vi snakker
om dagen og hvad de gerne vil lave i SFO tiden.

FORÆLDRESAMARBEJDE:
Vi prioriterer et godt og åbent samarbejde med forældrene højt.
Det er vigtigt, at forældre og personale orienterer hinanden om,
hvorledes barnet trives generelt både i skolen og i fritidsordningen. I er derfor altid velkommen til at henvende jer, hvis I ønsker
at drøfte noget med os. Endelig får alle forældre tilbud om årlige
forældresamtaler, hvor personalet vil orientere om, hvorledes jeres barn trives i fritidsordningen. Samtalerne vil foregå på skolen
sammen med lærerne fra barnets klasse.
Skolebestyrelsen har det overordnede ansvar for Kvisten.
Skolebest. formand : Rudi Sloth Christensen (far til Axl )

UDMELDELSE/MODULÆNDRINGER
Skal ske via digital pladsanvisning-link
Findes på forsiden af:
www.vesthimmerland.dk
Modulændringer til et mindre modul og udmeldelse skal meddeles skriftligt med en måneds varsel til den 15. eller til udgangen af måneden.

SFO takster pr. 1. august 2019
Vi tilbyder 3 pladstyper:
skoledage

skolefridage

pris

Morgenplads
06.15-07.45
EftermiddagsPlads
13.00-16.45

06.15-13.00

kr. 638,00

08.00-16.45

kr. 1.171,00

Heldagsplads

06.15-16.45

kr. 1.333,00

06.15-07.45
+ 13.00-16.45

Priserne ændrer sig hvert år pr. 1. januar

GODDAG OG FARVEL
De børn der kommer på Kvisten om morgenen,
skal meddele deres ankomst til personalet.
Børnene skal selv tjekke sig ind på AULA´s ”Komme/gå” når de
kommer fra skole samt tjekke sig ud, når de går hjem.
Vigtig, at I forældre hjælper dem med at huske det.

Efter skoletid forsøger vi, at kontrollere om børnene er kommet — derfor er det vigtigt, at vi i tilfælde af fridage/
sygdom/ferie har fået besked— brug Aula hertil.
Det er derfor meget vigtigt, at I forældre snakker med jeres
børn om, at de skal komme i SFO’en, hvis det er det, der er aftalt
og at I forældre sender en besked via Aula vedr. fri eller, hvis de
går hjem efter skole. Vi har det rigtig forfærdeligt med ikke at
vide, hvor jeres barn er, når barnet ikke er i SFO og ingen besked
er givet.

Vi sender kun børnene hjem og til forskellige aktiviteter efter aftale med forældrene.

Husk at give besked til SFO-personalet, hvis I skifter arbejde,
telefonnummer, eller hvis der sker ændringer i de oplysninger I
har givet vedr. forældremyndighed.

Ved afhentning er det vigtigt, der siges farvel til den voksen som
har Basen (sender børn afsted, samt modtager beskeder på Aula)
Legeaftaler med legekammerater osv. træffes inden børnene kommer på Kvisten.

AKTIVITETER:
Vi tilstræber os, at se skole/SFO som ét sted. SFO’en består af 2
afdelinger; Kvisten som funktionsopdeles i forskellige funktioner,
således der fortsat er mulighed for fri leg, spil og slappe af, men
også med mulighed for at vælge sig på et af to værksteder dagligt.
Vi laver hver mandag en ugeplan for resten af den kommende uge.
Nogle af de aktiviteter der laves, vil oftest være på tværs af aldersgrupper fra 0. til 3. klasse. Vi bruger en stor tavle, hvor børn
samt forældre kan orientere sig om ugens aktiviteter.
Bikuben er afdelingen for 3. klasserne, de har samme funktion som
Kvisten, men med udgangspunkt i netop 3. klasserne samt den medindflydelse de har til Bikuben. Inden afslutning af 3. årgang tager
Bikuben i bowlingcenter i Viborg.
BIO:
Vi følger børnene til biografen og vi kan muligvis blive der, til filmen er slut. Dette er endnu ikke helt på plads, men vi ved mere efter sommerferien. Når vi kender til programmet, tager vi stilling
og I får nærmere besked. (I skal selv betale).
FRILUFTSBAD:
Som en del af leg og bevægelsesaktiviteter i sommermånederne,
tager vi med børnene i friluftsbadet. Vi betaler entreen. Dog skal
der være et vist antal børn, som vil deltage, for at vi kan afse en
voksen til at tage med. Vi tager i friluftsbadet 2 eftermiddage
ugentligt. Vi skriver hvilke dage, når sæsonen starter.
For at deltage i denne aktivitet, skal Kvisten have modtaget en underskrevet svømmeseddel. Den sendes på AULA medio maj. Dog tager vi ikke mini-SFO børnene med disse eftermiddage.
Hallen :
Vi har mulighed for at gå over i Hallen et par gange om ugen, hvilket vi benytter os meget af.

PERSONALE PÅ KVISTEN:
Mona E. Petersen

leder

Jannie M.Sørensen

pæd.medhj.

Tanja K. Jensen

pædagog

Troels Troelsen

pædagog

Christina Kristensen

pædagog

Per Thornvig

pædagog

Stine H. Sørensen

pædagog

Janni Jensen

pæd.medhj.

Morten Stilling

pædagog

Mathias Trangbæk

pæd.med.hj. Vikar

Der ud over modtager vi studerende fra både UCN, der har
1/2 års praktikanter samt fra VIA i kortere praktikker .

LUKKEDAGE:
Der er koordineret pasning på enkelte ferie/helligdage med Børnehuset, Vestergade 100 i Ålestrup, hvor også den koordinerede pasning foregår.
Hvis behøv for pasning, skal man henvende sig til
SFO-leder Mona Elmgreen
mobil 5158 8083
For resten af 2020 ser den koordineret pasning således ud:
Kr.Himmelfart Fredag d. 22. maj
Grundlovsdag Fredag d. 5. juni
Sommerferien uge 29 & 30 fra den 13. juli til 24. juli
Julens hverdage; Torsdag d. 24. december
Mandag d.28. december
Tirsdag d. 29. december
Onsdag d. 30. december
Torsdag d. 31. december
For første halvdel af 2021 :
Kr. Himmelfart Fredag d. 14. maj
Sommerferien uge 29 & 30 fra d.19. juli til d. 30. juli
Tilmeldingsfrist sendes ud på AULA
Der er mulighed for tilmelding efter fristens udløb, såfremt der
opstår et behov.
SFO plads på skolefridage :




Morgenplads: Kan bruges fra SFO´ens åbningstid til normal
skoletids ophør.
Eftermiddagsplads: Kan bruges fra normal skoletids start til
SFO´ens lukketid
Heldagsplads : Kan bruges i SFO´ens fulde åbningstid.

FERIEPLAN
SKOLEÅRET 2020/2021
Sommerferie

Lørdag d. 27. juni - tirsdag d.11. august
Kvisten lukket i uge 29 + 30
(koordineret pasning)

Efterårsferie

Lørdag d. 10. oktober - søndag d. 18. oktober
Kvisten holder åben

Juleferie

Onsdag d.23. december - søndag d.3. januar 2021
Kvisten lukket i julens hverdage :
(koordineret pasning)

Vinterferie

Lørdag d. 20. februar - søndag d. 28. februar
Kvisten holder åben

Påskeferie

Lørdag d. 27. marts - mandag d. 5. april
Kvisten holder åben 29.+30.+31. marts

St. Bededag

Fredag d. 30. april - søndag d. 2. maj
Kvisten lukket

Kr. Himmelfarts ferie

Torsdag d.13. maj - søndag d. 16. maj
(Koordineret pasning)

Grundlovsdag

Lørdag d. 5. juni

Pinseferie

Lørdag d. 22.maj - mandag d. 24 maj
Kvisten lukket

Sommerferie

Lørdag d. 26. juni Kvisten lukket i uge 29 + 30
(koordineret pasning)

De nævnte dage er incl.
Godkendt i Børne– og Familieudvalget 2019

