Ny Holte Skoles SFO og SFK
Når børnene går i 0. – 3. klasse, kan de benytte SFO’ens tilbud efter skole og
i skoleferierne. Når de kommer i 4. & 5. klasse hedder tilbuddet SFK (Skole
Fritids Klub).
For at sikre den bedst mulige udnyttelse af de pædagogiske ressourcer har vi
besluttet, at 3. årgang i eftermiddagstimerne benyttes SFK’ens fysiske
rammer. Ved at flytte 3. årgang sammen med SFK’ens 4. og 5. klasser kan vi
tilføre tilbuddet yderligere personaleressourcer og dermed sikre et bredt og
kvalificeret udbud af aktiviteter. Det betyder, at vi reelt har en SFO for 0.- 2.
årgang og en SFO/SFK kaldet Klubben for 3. – 5. årgang, hvor 3. årgang dog
stadig er indmeldt i SFO med den dertil hørende tilsynspligt.
I hverdagen har såvel SFO’en som SFK’en et bredt udbud af aktiviteter –
herunder værkstedsaktiviteter, bevægelsesaktiviteter, udendørsaktiviteter og
selvfølgelig også mulighed for at lege på egen hånd. Det er muligt at koble
sig på en aktivitet, men også at lege med sine venner, spille spil eller slappe
af oven på en lærerig skoledag.
Om eftermiddagen i SFO/SFK tager udbuddet af aktiviteter udgangspunkt i
børnenes almene udvikling, og vi har meget fokus på udvikling hos det
enkelte barn ud fra den sociale dimension, hvor vi har fokus på bl.a.
konflikthåndtering, fælleskab, hjælpsomhed og meget mere.
I perioder vælger vi at planlægge og udføre aktiviteter ud fra et overordnet
tema – det kan fx være OL, verdensdele, traditioner der følger årstiderne og
andre spændende emner.
Vi lægger vægt på, at børnene føler sig trygge, set og hørt i løbet af
eftermiddagen. Det er meget forskelligt, hvilket behov der er hos det enkelte
barn, hvorfor vi dagligt er opmærksomme på at være lyttende og
anerkendende i vores interaktion med børnene.
I løbet af eftermiddagen er det muligt for børnene at forsyne sig med en
snack samt frugt leveret af skolens kantine. Vi serverer eftermiddagsmåltidet i
vores køkken, hvor det også er muligt for børnene at sætte sig og spille et
spil eller hyggesnakke med en god ven. Vores eftermiddagssnack kalder vi
”Efter”.

Om fredagen har vi spilledag, hvor børnene må medbringe deres iPad el.lign.
Spilletiden starter først i SFO- og SFK tid kl. 14.00-17.00.
Ud over de aktiviteter der tilbydes i løbet af dagen, har SFK et månedligt
aftenklubarrangement.
Alle pædagoger og pædagogmedhjælpere har foruden deres gang i SFO
eller SFK også opgaver i løbet af skoledagen. Både udeskole for 0. & 1.
klasserne samt Raketvidenskab, som er for alle årgange, er en del af
pædagogernes og pædagogmedhjælpernes arbejdsområde. Her er de
sammen med børnene på en anden måde, hvor understøttende
undervisningsaktiviteter er i fokus. Det kan f.eks. være bevægelseslege, der
indeholder matematik- eller dansk opgaver. Man skal måske hoppe et
regnestykke eller lave bogstaver af blade og andre ting fra naturen. Vores
fokus her ligger på bevægelse kombineret med frisk luft, samarbejdsøvelser,
indeholdende dansk og matematikrelateret læring.
Nogle af pædagogerne er tilknyttet skolens ressourceteam, der bakker op om
og støtter læringen i Indskolingen fra 2.årgang til 5. årgang, hvor der i kortere
elle længere tid er behov for en særlig indsats. På 0. og 1. årgang, også
kaldet Raketten, er der fast tilknyttede pædagoger.

