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SFO Slottet er en del af Landsbyordningen
Tre Ege Skolen, Afd. Kværndrup.
Hanne Rygaard er overordnet leder for
landsbyordningen. Morten Weisz Ejlsmark er
afdelingsleder på afd. Kværndrup skole og
Vibeke Jensen (tidligere leder i Oasen), er
nu leder af Oasen, SFO Slottet og SFO2
Juniorslottet.
SFO’en har til huse i skolens ældste del,
kaldet 1917-bygningen – et meget flot hus
med masser af rum, gange og kroge, som på
et rigtigt slot. Her er der dog ikke
sovegemakker og lign., men masser af
legerum og værksteder. Vi har også masser
af plads udendørs.
SFO Slottet er et fritidstilbud til børn fra
0. klasse til og med 3. klasse.
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Velkommen i SFO Slottet
Vi vil gerne give jer et indblik i hvad vi lægger
vægt på i det pædagogiske arbejde med børnene,
og hvad vi gør for at hjælpe børnene til at kunne
forvalte deres fritid på en god måde.
Børnenes dag i skolen er meget struktureret, mens
vi i SFO'en lægger vægt på at børnenes fritid er
deres egen, som de selvfølgelig selv er med til at
bestemme indholdet af. I SFO'en har børnene
mulighed for at udfolde sig og bruge fantasien ved
selv at organisere og igangsætte forskellige lege og
aktiviteter.
LIV, LEG OG LÆRING I SFO SLOTTET:
● I SFO'en er det primært de sociale
kompetencer der udvikles hos børnene. Det vil
sige, det at være sammen med andre, lege
sammen, forhandle, blive enige, blive uvenner,
blive venner igen, gå på kompromis osv.
Noget som er vigtigt at kunne og som børnene
får brug for resten af deres liv.
Vi støtter op om børnenes initiativer og
hjælper dem til at kunne løse indbyrdes
konflikter. De skal lære sig selv og de andre at
kende, så de kan få et meningsfyldt samvær.
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● Dét at kunne udfylde sin tid, er noget vi alle
har brug for at kende til. Vi synes at det er
godt at have sunde beskæftigelser /
interesser, så derfor tilbyder vi en del
forskellige aktiviteter i løbet af ugen som
børnene kan deltage i efter eget valg. De lærer
at træffe et valg og tage konsekvenserne.
De lærer glæden over et færdigt resultat, men
også af selve processen. De lærer også at
”øvelse gør mester”, at man ikke kan være den
bedste til alting, og at alt ikke bare lykkes.
Vi håber at kunne bidrage til at de bliver i
stand til at have et sundt og indholdsrigt
fritidsliv.
● At kunne arbejde sammen med andre er en
vigtig, god og nødvendig egenskab at have.
Derfor lægger vi op til at børnene
samarbejder og hjælper hinanden i hverdagen.
At være fordybet og engageret i et fælles
emne eller mål, skaber fællesskab og
begejstring.
● Det at have og tage ansvar og være ansvarlig
over for hinanden lægger vi stor vægt på.
Vi forventer at forældrene bakker op om at
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børnene, i takt med deres alder og udvikling,
bliver ansvarlige / får ansvar i forhold til dagligdags ting. F.eks. beskeder, aftaler, tøj,
legetøj, oprydning osv. I det hele taget støtter
op om at børnene får redskaber, der gør det
muligt for dem at blive ansvarlige for sig selv
og deres egen hverdag.
● Når vi er sammen i så stor en gruppe, er det
nødvendigt at have regler. De overordnede
regler, f.eks. sikkerhedsregler, grundlæggende regler for omgangstone m.m. udformes af
personalet, og nogle regler er børnene selv med
til at udforme.
Børnene lærer herigennem at indordne sig og
have respekt for hinanden og for fællesskabet.
● Vi voksne i SFO Slottet opfatter os selv som
vejledere og guider i relation til børnene.
Vi vil være forbilleder for børnene med hensyn
til adfærd, sprog og livssyn. Vi vil støtte børnene i selv at kunne, og i at træffe valg. Vi vil
præsentere børnene for forskellige aktiviteter
og materialer, og vi vil i den udstrækning det er
muligt, bakke op om børnenes egne initiativer.
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● I SFO'en er der fuld af liv og udvikling. Det
betyder, at vi skal rumme at børnene er sure,
glade, vrede osv. Alt dette hører nemlig med til
at udvikle sig.
Vi vil behandle børnene med respekt og forventer den samme behandling selv – kort sagt, vi vil
støtte børnene i at blive selvstændige
mennesker der kan tage ansvar for eget liv.
● Vi forventer at I, som forældre giver de
nødvendige meddelelser til personalet hvis der
sker ændringer i barnets hverdag, så vi kan
støtte barnet bedst muligt. Derudover er det
vigtigt at I holder jer opdateret på
forældreintra.

Vi glæder os til samarbejdet med jer og til at være
en stor del af jeres barns liv de næste mange år.
Med venlig hilsen
Personalet i SFO Slottet.

Dette hæfte er tænkt som et ”opslagsværk” hvor I
kan finde oplysninger om vores dagligdag, regler
m.v. Det hele er sat op i alfabetisk orden.
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Aktivitetsmuligheder
For at give børn og forældre et overblik over
hvilke planlagte aktiviteter der er, laver vi hver uge
en aktivitetsplan. Planen sendes til forældrene på
intra, og kan ses på den store whiteboardtavle i
garderoben.
Inde:
Huset er indrettet med forskellige værksteder og
legerum: I stueetagen finder I:
Køkkenet er uden tvivl husets hjerte. Det er her vi
spiser morgenmad, spiller forskellige brætspil,
puslespil og kortspil, og det er også her at vi spiser
vores eftermiddagsmad.
Sportsrummet rummer flere sportsrelaterede spil
og aktiviteter. Her er der bl.a. mulighed for at
spille bordtennis, bob, bordfodbold, air hockey og
skyde til måls med armbrøst.
I træværkstedet er der mulighed for at hamre og
save eller at bruge et stemmejern. Vi arbejder ud
fra børnenes ideer til, hvordan tingene skal se ud,
men der er også bøger og modeller til inspiration. I
træværkstedet skal der være en voksen, når man
skal arbejde med værktøj.
I 0. klasse kan man også lege og spille spil.
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På 1. sal er der flere mindre rum:
Oven for trappen er der en hyggekrog med bøger.
I multirummet er der forskelligt legetøj, det kan
være playmobil, biler og vejbane og flexitrack,
eller der kan være kuglebaner og klodser eller
puder. Eller der kan være Barbie- dukker og -huse.
I scenerummet med udklædningstøj, musik og
tæpper, er der mulighed for at danse, optræde,
bygge huler samt lege rollelege.
I Legorummet er der selvfølgelig masser af LEGO.
I tegne-male værkstedet er der altid mulighed for
at tegne og klippe. Nogle dage bliver der sat
forskellige ting i gang. Det kan være maleri,
silkemaling, papirklip, papirfoldning f.eks. papirfly
og æsker eller mange andre kreative emner. Det
kan være, at man har lavet noget i træværkstedet,
der skal males, så er det her det sker.
I syværkstedet kan man sy og arbejde med perler
eller knytte, flette og loome.
I Spillerummet er der mulighed for at spille
computer eller Wii sammen med kammeraterne.
Hver klasse har sin egen dag og én dag er fælles
for alle.
I “3.klasses rum”, kan børn fra 3. kl. hygge for sig
selv med spil, PlayStation, computer, musik, eller
anden leg.
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Ude:
I skolegården er der klatrestativ og mulighed for
fodbold i små mål og hockey. Det er også her man
kan køre på mooncar, gå på artiststylter, løbe på
rulleskøjter, køre på twisterboards og sjippe eller
hinke.
I haven er der gynger, sandkasse, hængekøjer,
byggebrædder og bålplads.
På det grønne område er der mulighed for boldspil
og andre lege der kræver god plads. Her er også
gode klatremuligheder i træerne.
Bag skolen er der boldbaner, og en multibane, hvor
børnene spiller rundbold, stikbold eller fodbold
sammen med en voksen.

Børnemøder
Af og til afholdes der børnemøder, hvor børnene
samles i deres klassetrin og er sammen med deres
kontaktpædagog. Børnemøderne afholdes når enten
voksne eller børn synes at der er behov. Her kan vi
snakke om gode oplevelser, ideer eller
problematikker som fylder i hverdagen.

Dagsrytme
SFO’en åbner 6.30 – 7.30.
Vi tilbyder morgenmad til alle, morgenmaden bliver
10

pakket væk ca. 7.20
Om morgenen er der morgenmad og hygge i
køkkenet eller fri leg i diverse legerum.
Når barnet kommer fra skole, skal det sige goddag
til en voksen og vende sit skilt, så vi voksne ved,
hvem der er kommet. Der er dagligt én, der
tjekker, at alle børn er kommet, eller at der er
givet besked om, at barnet holder fri eller er
fraværende.
Efter skole er der stillet eftermiddagsmad frem,
brød og frugt/grønt. Derefter kan børnene lege
eller deltage i aktiviteter efter eget valg.
Inden man går hjem skal det, man har leget med,
ryddes op og skiltet skal vendes igen. Børnene skal
sige farvel til den voksne som har telefonen!
Nogle går selv efter aftale med forældrene, nogle
skal videre til musik eller sport og andre har lavet
legeaftaler og skal følges med en kammerat hjem.
Kl. 16.45 (om fredagen kl. 15.45) lukker SFO’en.

Eftermiddagsmad
Når børnene kommer fra skole serverer vi et lille
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mellemmåltid bestående af frugt/grønt og brød.

Faste aftaler
Hvis dit barn selv må gå
hjem, skal med skolebussen
en bestemt ugedag, et
bestemt klokkeslæt eller
skal sendes til sport, musikskole eller anden
fritidsaktivitet, vil vi gerne vide det, så bliver det
noteret i vores aftalekalender.
Vi sender gerne børn til aktiviteter på ”skæve”
tidspunkter, men faste gå hjem tider skal være
klokken hel eller halv. Dette gøres for at vi kan
udnytte så meget som muligt af pædagogernes
arbejdstid sammen med børnene. Alle får en ny
aftaleseddel når skoleåret starter. Husk at
aflevere den hurtigst muligt til SFO’en. Husk
desuden at give besked om nye mobilnumre eller
ved arbejdsskift, - det nye arbejdstelefonnummer.

Ferier
I ferierne vil vi gerne have at børnene kommer
senest kl. 9.30, så vi har mulighed for at tage ud af
huset. Hvis I har brug for at komme senere, så ring
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og hør om dagens program.
Tilmelding til ferie og skolefridage foregår på et
opslag på køkkendøren.
Der er en frist for hvornår man senest skal give
besked. Hvis vi intet hører, forventer vi at barnet
holder fri – og sætter personale på derefter.
Det er vigtigt at I giver os besked hvis jeres barn
alligevel holder fri.

Forsikring
Vi anbefaler at I
tegner en
heltidsulykkes
forsikring med tanddækning og evt. brilledækning.
Kommunen har ikke en ulykkes forsikring for børn
og unge.
Hvis dit barn ødelægger noget f.eks. smadrer en
rude, så vil I blive opkrævet erstatning. Dette vil
normalt være omfattet af familiens
indboforsikring.

Forældreråd
Ligesom hver klasse har et klasseråd, så har
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SFO’en et forældreråd, der består af 3 - 5
forældre. Navne og tlf.nr. kan ses på intra.
Forældrerådets opgave er sammen med SFO’en at
stå for arrangementer for børn og forældre i
SFO’en.

Indmeldelse og udmeldelse
SFO’en optager børn fra 0. klasse til og med 3.
klasse.
Ind- og udmeldelse sker via kommunens
hjemmeside med brug af nem-id
www.faaborgmidtfyn.dk
Indmeldelse kan ske fra dag til dag.
Der er en måneds opsigelse til d. 15. eller 30./31.

Information
Nyhedsbreve og beskeder om udflugter,
arrangementer, møder og lign., skrives på
forældreintra – og sendes ofte som en besked. Giv
os besked om hvis I har vanskeligheder med at
benytte forældreintra.
I er selvfølgelig altid velkomne til at spørge, hvis
der er noget I er i tvivl om.
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IT
SFO Slottet har et spillerum, med Nintendo Wii
samt nogle computere. Hver klasse har deres egen
spilledag, og tirsdag er fælles for alle.
Hver tirsdag er også det vi kalder IT/spilledag på
Slottet. Her må børnene selv medbringe tablet,
Nintendo DS el lign. som de kan spille på. De spil
børnene medbringer eller har liggende på deres
spillemaskiner, skal være aldersvarende, det er et
forældreansvar at tjekke spillene. Ser vi at
børnene spiller spil som ikke svarer til deres alder,
inddrager vi deres spillemaskiner indtil de skal
hjem. Børnene må ikke bruge deres Chromebooks i
SFO, da dette er et arbejdsredskab.

Kaffedage
En gang om måneden, på skiftende dage holder vi
kaffedag. Der kommer en seddel på forældreintra,
hvor I kan se hvilke dage det er.
I kan få lidt snak og hygge med os og hinanden,
samtidigt har børnene af og til noget der lige skal
vises frem. Denne dag vil det derfor være ekstra
dejligt at I giver jer god tid til at hente jeres
barn.
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Kartotekskort
Alle børn får ved starten udleveret et
kartotekskort, som bedes udfyldt og afleveret
hurtigst muligt. Hvis der sker ændringer i f.eks.
telefonnumre, arbejdsplads, adresse eller lign. vil vi
gerne have besked, så vi altid kan få fat i jer, hvis
der skulle ske noget med jeres barn.

Kontaktpædagog
Hver klasse har en kontaktpædagog tilknyttet. (En
pædagog kan godt være kontaktpædagog for 2
klasser)
Det er kontaktpædagogens opgave at samarbejde
med klassens forældre og med klasselæreren, og at
sikre, at alle børn i gruppen trives.
I er som forældre altid velkomne til at lave en
aftale med kontaktpædagogen, hvis der er noget, I
ønsker at diskutere eller søger råd om, vedrørende
jeres barn.
Almindelige dagligdags beskeder om aftaler og fravær kan naturligvis gives til alle voksne i SFO’en.
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Kontaktpædagogen følger barnet /gruppen fra
skolestart til og med 3, klasse, så vidt det er
muligt. Vi kan været nødsaget til at ændre på nogle
børns kontaktpædagog.
For overskuelighedens skyld har hver
årgang/klasse deres egen farve, som går igen på
barnets skilt, på koppen og andre steder.
Klasserne har følgende kontaktpædagog og farve i
skoleåret 2016/17:
0. klasse: Henriette
Blå
1.klasse:
Inger
Rød
2.klasse:
Johnny
Gul
3.klasse:
Conni
Grøn

Kostpolitik
Vi lægger vægt på, at børnene får en god start på
dagen med en sund morgenmad serveret i hyggelige
rammer.
På morgenbordet er der altid cornflakes,
havregryn, rugbrød og hjemmebagte boller/brød,
smør, ost og marmelade samt mælk og vand.
Eftermiddagsmåltidet serveres ca. kl. 13.40. og er
et mellemmåltid, hvor børnene kan få ny energi til
resten af dagen.
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Legeaftaler
Børnene vil ofte gerne
lege med en kammerat
efter skole eller SFOtid.
Hvis disse aftaler – i
størst muligt omfang –
laves dagen før, og I
husker at give os besked, så undgår vi forvirring
blandt både store og små.

Legetøj
Børnene må gerne medbringe eget legetøj, men det
er på eget ansvar.
Alle børn skal bruge sikkerhedsudstyr – knæ og
håndledsbeskyttere -, når de bruger artiststylter,
rulleskøjter, skateboard eller twisterboard, i
SFO’en. Dette gælder også hvis man medbringer
egne rulleskøjter mm. Hvis I forældre ønsker at
jeres børn har hjelm på vil vi opfordre børnene til
selv at tage
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en med. Da vi ikke har hjelme til alle
børn, og hjelmene kun virker optimalt
når de er indstillet til det enkelte
hoved.

Lus
Det tilbagevendende problem med lus, kommer vi
heller ikke udenom her hos os. Derfor appellerer vi
til, at I tjekker jeres barn jævnligt. Det er vigtigt
at I fortæller os når I konstaterer lus så øvrige
forældre kan gøres opmærksomme på problemet.

Mobiltelefoner
Vi har samme regler som på skolen,
at mobiltelefonen skal være slukket
og ligge i barnets taske. Børnene
kan bruge vores telefon, hvis det er nødvendigt.

Moduler
Morgenmodul er fra 6.15 til kl. 7.30 på skoledage
og til skoletids ophør på skolefridage.
Eftermiddagsmodul går fra skoletidsophør og til
lukketid kl. 16.45/15.45. På skolefridage dog fra
kl. 7.40
Heldagsmodul dækker hele åbningstiden.
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Ændring til et længere modul kan ske fra dag til
dag.
Ved ændring til et kortere modul, er der en måneds
opsigelse, som ved udmeldelse.

Navn i tøj mm.
Alle får lettere ved at returnerer glemt/tabt tøj,
til den rette plads i garderoben, hvis det fremgår
tydeligt, hvem ejermanden er. Derfor er mærkning
af barnets tøj, sko, madkasse m.m. en rigtig god
idé.

Når dit barn ikke kommer
Det er vigtigt for os at vide om barnet kommer i
SFO eller er fraværende, så derfor beder vi jer
ringe og give besked, når jeres barn er syg, holder
ferie eller holder en fridag, har lavet en legeaftale
eller noget andet. Besked kan også gives via SMS,
men husk venligst at en sms-besked ikke er
modtaget, før end vi har svaret ”ok”.
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Vi tjekker hver dag, når børnene har fri fra skole
om alle, der skal komme, er kommet.

Personale
I SFO Slottet er vi følgende personale:
Kirsten Lindegaard Hansen, pædagog og
morgenåbner
Johnny Kristensen, pædagogmedhjælper
Conni Fredslund, pædagog
Signe Nelleberg Rasmussen, pædagog (på barsel)
Henriette Drevsfeldt, pædagog
Inger Stefansen pædagog
Frederikke Vahl-Møller Pædagogmedhjælper
Maria Hviid Pædagogmedhjælper
Vibeke Jensen, leder af landsbyordningen
Derudover vil I møde forskellige vikarer og folk
som er i uddannelsespraktik, jobtræning eller
virksomhedspraktik.

Princip for SFO’en
Skolebestyrelsen har vedtaget princip for SFO’en.
Princippet omhandler flg. punkter:
● Fritidspædagogik
● Udeliv
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● Sund og miljøbevidst SFO
● Overgangen fra børnehave til SFO

Påklædning
Det er vigtigt, at børnene er praktisk klædt på til
en aktiv dag både ude og inde. Hvert barn har i
garderoben en kasse, hvor vi gerne vil have et sæt
skiftetøj liggende.
Vi er ude hver dag, så det er vigtigt, at barnet har
tøj som passer til vejret og årstiden. Regntøj og
gummistøvler har vi brug for hele året.
Husk engang imellem at tjekke om dit barn stadig
har tøj i kassen og for øvrigt stadigvæk kan passe
sit skiftetøj.
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Samarbejde mellem børnehaverne og
skole/SFO
I foråret kommer de kommende skolebørn på besøg
i 0. klasse og SFO sammen med deres
kontaktpædagog og møder de nye voksne og de nye
børn, de skal gå i skole med. Pædagoger og 0.
klasseleder mødes og planlægger besøgenes
pædagogiske indhold og udveksler oplysninger om
børnene.
Det overordnede mål er at sikre en optimal og tryg
skolestart for det enkelte barn.

Samarbejde med skolen
Som nævnt under kontaktpædagog, har vi en tæt
kontakt med børnenes klasselærer.
Kontaktpædagogen deltager i et
klasseforældremøde om året og i efterårets skolehjemsamtaler.
De fleste af SFO’ens medarbejder er med i skolen
bl.a. i den understøttende undervisning og som
ressourcepersoner.
SFO-personalet er repræsenteret i både stående
udvalg f.eks. MED-udvalget, skolebestyrelsen og
andre udvalg der vedrører både skole og SFO.
Herudover samarbejder alle ledere i
landsbyordningen i et samlet lederteam.
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Specielt for 3. klasse
3. klasse har deres eget rum.
Vi holder et afslutningsarrangement eller en tur
for 3.klasse inden de stopper i SFO’en.

Sygdom
Er dit barn sygt, så giv os besked. Hvis dit barn
bliver sygt i SFO-tiden så ringer vi til jer. Hvis dit
barn har en børnesygdom, er det vigtigt at vi får
det at vide, så vi kan give information til de øvrige
forældre.

Åbningstider
Mandag - torsdag
fredag

6.30 – 16.45
6.30 – 15.45

Udvidet åbningstid
Har du brug for at aflevere eller hente dit barn
senere kan der søges om udvidet åbningstid.
Tilmeldingsblanket kan fås hos personalet.
Ansøgning skal afleveres 14 dage før behov
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Årets gang
I begyndelsen af skoleåret inviterer skole og SFO
nye børn og forældre til et fælles forældremøde,
hvor vi fortæller om hverdagen i SFO Slottet og
meget mere.
I oktober afholder vi diskotek for alle børn fra 2.
og 3. klasse i SFO Kålormen og SFO Slottet. Dato
kommer senere
Sidst i november holder vi ”Åbent julehus”, hvor
hele SFO’en summer af juleaktiviteter for hele
familien. Her afholdes der også valg til
forældrerådet.
December står som alle andre steder i julehyggens
og travlhedens tegn. Vi laver julegaver og pynter
huset op og hører julehistorier.
Januar/februar er som regel kold og våd.
Vi prøver at ændre lidt på husets rum og
værksteder og laver afslapning/massage og hygger
– oven på et par måneder i ”produktionens tegn”.

Hvis der skulle være lidt sne, bliver det udnyttet
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med ture på kælkebakken.
Tirsdag d. 2.maj er der fodboldturnering, en flere
år gammel tradition for SFO’er i Gl. Ryslinge
kommune. Her mødes vi med de andre SFO’er også
fra friskolerne og dyster om bedste fodboldhold
og heppekor.
I maj måned afholdes Kværndrup ugen, hvor vi en
dag laver lidt anderledes og sjov hygge dag i Sfo’en
I juni er der Lege- og idrætsdag sammen med de
andre SFO’er i Ringe og Ryslinge-området, det
foregår ved Ringe Fritidscenter. Dato kommer
senere.
I forbindelse med fodboldturnering samt ”Lege- og
idrætsdagen”, skal I hente jeres børn, der hvor vi
er.
Vi informerer – i god tid - om tid og sted, så
eventuel samkørsel kan planlægges.
I forbindelse med disse arrangementer, sørger vi
altid for eftermiddagsmad.
I maj og juni kommer de kommende skolebørn og en
af deres pædagoger fra både Kværndrup
Børnehave og fra Børnehuset Oasen på besøg i
børnehaveklasse og SFO.
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I juni inviterer vi til årets grillfest, dato kommer
senere.

Adresse og telefon
SFO Slottet
Tre Ege Skolen
Kirkevej 3
5772 Kværndrup
Tlf. 7253 4046
Afdelingsleder
Vibeke Jensen
Tlf. 72534671
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