Virksomhedsplan
SFO Oasen

Forlev Friskole

Virksomhedsplan for SFO ”Oasen”
Denne virksomhedsplan er tænkt som et arbejdsværktøj for ansatte og forældre i Oasen, for at vi
kan styrke samarbejdet omkring børnene. Endvidere skal den tjene som information til nye børn og
forældre om, hvem vi er og hvad vi står for.
Den indeholder bl.a. oplysninger om, hvad vi laver, hvad vores målsætninger er og hvad vi
forventer af jer forældre.

Hvem er vi?
Forlev Friskoles SFO Oasen rummer børn fra 0. kl. til 4. kl., samt spireskolens børn i maj og juni

De voksne er:


Ulf Hansen, SFO-leder i Oasen



Annasara Andersen, pædagog og støttelærer i skolen.



Birgitte Bonke Hansen, skolesekretær og pædagogmedhjælper i Oasen.



Gitte Rasmussen, pædagogmedhjælper



Ricki Pedersen, pædagogmedhjælper



Samt faste tilkaldevikarer

Vores mål
Vi tilstræber, at vores daglige arbejde skal være medvirkende til at bevare og udvikle børnenes
selvværd, kreativitet og ansvarlighed for derigennem at støtte og udvikle deres evne til at tænke og
handle selvstændigt. Endvidere ønsker vi at udvikle børnenes forståelse for forskellighed og deres
evne til at indgå i et socialt fællesskab.

Igennem det daglige samvær med børnene er det vores mål:


At børnene lærer at se, lytte og tænke over det som omgiver dem



At børnene lærer at tage hensyn og respektere andres forskellighed.



At børnene gennem leg og aktiviteter opdager egne muligheder og begrænsninger.



At børnene lærer at argumentere og lytte til andres meninger.



At børnene lærer at føle ansvar for sig selv og deres omgivelser.

Åbningstider og ferieplan
Oasen åbner hver morgen kl.6.30 til 8.00
Om eftermiddagen er der åbent fra kl. 11.45 til 16.45.
Oasen tilbyder mini-, midi- og maxiordning.
Miniordning: Højst 12 ½ time pr. uge.
Midiordning: højst 25 timer pr. uge.
Maxiordning: fra 6.30 til 16.45
Ændring af modul og udmeldingsblanket skal være skolen i hænde senest den 15. i foregående
måned. Satserne reguleres årligt og kan bl.a. ses på skolens hjemmeside.
Udover at have åbent på almindelige skoledage, er Oasen heldagsåben i efterårsferien og
vinterferien.
Oasen holder sommerferielukket i ugerne 29-30 -31.
På alle øvrige ferie- og helligdage holder Oasen lukket sammen med skolen.

Fysiske rammer
Oasen har sine egne lokaler, som vi bruger som base. Vores lokaler ligger i samme pavillon som
0. kl. Når 0.kl. har fri, bruger vi også deres klasseværelse.
Vi har et stort udendørs areal med legepladser, boldbaner, bålsteder og en forhindringsbane.

Aktiviteter, leg og udeliv
Vi starter ude hver dag uanset vejret. Regn derfor også med at jeres børn i løbet af året vil få den
dejlige mulighed for oplevelsen af: at have vådt tøj, et skrabet knæ, en blodtud, mudret tøj, huller på
bukseknæet m.m. Børn skal have lov til at lege!
Efter en lang dag på skolebænken skal børnene have frisk luft og bevæge sig for at løse op i
kroppen og undgå hovedpine.
Vores overordnede holdning er, at børnene har brug for at slappe af og lege på deres egne
præmisser efter en lang skoledags struktur og koncentration. Vi oplever, at børnenes hverdag kan
være stresset og struktureret og derfor kan have brug for selv at overtage styringen. Derfor vil de
aktiviteter vi laver, ofte være på frivillig basis.

Månedskalender
Oasen sender hver måned via Tabulex en aktivitetsplan ud. Her vil der stå, hvornår forskellige
aktiviteter vil finde sted. Derved vil I som forældre få mulighed for at planlægge, hvornår
afhentningstidspunkter/bustider muligvis skal ændres og vi kan i Oasen få mulighed for flere
aktiviteter ud af huset.

Omgangsform, sprog og opførsel
Vi forventer at børnene udviser passende respekt overfor hinanden og de voksne i Oasen. Vi
tolererer ikke grimt og nedsættende sprog, drillerier og voldsom adfærd. Oasen skal være et rart og
trygt sted for alle børn. Vi forventer at børnene udviser respekt for Oasen og dens inventar ved at
behandle legetøj og møbler ordentligt samt efterfølgende oprydning. Dette forventer vi at
forældrene bakker op om, når de henter deres børn.

Tabulex og aftaler.
Oaen har sit eget afkrydnings- og aftalesystem som hedder Tabulex, som fungerer via internettet..
Børnene skal hver dag tjekke sig ind i systemet i på skærmen i Oasen.
Ligeledes skal de tjekke sig ud igen, når de skal hjem. Det er barnets ansvar at huske dette, ligesom
vi forventer, at I som forældre støtter barnet i at huske det.
Det er forældrenes pligt at udfylde barnets stamkort med: faste bustider, forældres telefonnumre,
faste gå-hjem-tider, adresser m.m. i Tabulex. – hver august måned, samt løbende gennem året, når
bustider, tlf.numre mm. ændres.
Det er også i Tabulex at nye legeaftaler, bustider, sendehjemtider og sygemelding skal indtastes, så
da vi ikke altid er i nærheden af telefonen.
Hvis der er problemer med at skrive aftaler, lave stamkort eller logge sig, på forventer vi at forældre
kommer på besøg eller ringer, for at få hjælp.

Børnefødselsdage hjemme
Ved børnefødselsdage ser vi gerne, at I meddeler Oasens personale, at jeres børn vil invitere klassen
med hjem. På denne måde vil der være mulighed for at personalet evt. kan planlægge aktiviteters
placering eller afspadsering i forvejen.

Skiftetøj og sko
Da vi er meget ude (også i regn og sne) skal jeres børn have skiftetøj med.
Børnene skal altid have tøj/sko og støvler med der passer til vejr og årstid.
Der skal navn i alt tøj og sko pga. kneben garderobeplads.

Busordning
De børn der skal med bussen hjem, sender vi af sted til bus.
Børnene sendes til bus i henhold til indtastede aftaler i tabulex.

Frugtordning
Frugtordningen er et mindre mellemmåltid, so m kan bestå af årstidens frugt, brød, kiks, knækbrød
m.m., som er til hensigt at stille den mindre sult om eftermiddagen. Hvis barnet skal være i Oasen
til sent om eftermiddagen, henstiller vi til at barnet får en ekstra madpakke med.
Der er ”frugt” kl.14.00. Får børnene fri fra skole senere, har de mulighed for at få ”frugt” et kvarter
efter deres slippetid.
Frugtordningen er inkluderet i SFO-betalingen.

Regler for mobiltelefoner
Mobiltelefoner skal i SFO-tiden ligge i tasken. Børnene skal have muligheden for at være i en
nærværende kontakt og et fællesskab med deres kammerater og Oasens personale. En mobilfri tid
skaber en ro hos det enkelte barn og barnet får dermed mulighed for fri leg i stedet for ansvaret for
beskeder og aftaler. Aftaler skal informeres til personalet via Tabulex. Derudover har der været
problemer med både uheldige fotos som børnene har taget af hinanden, samt utilfredse forældre der
bliver ringet op fra mobiler i arbejdstiden, og vi har derfor set denne løsning nødvendig.
Sker det at et barn, har telefonen fremme, vil personalet tage mobilen og opbevare den indtil barnet
skal hjem om eftermiddagen. Medbragte Mobiltelefoner er på eget ansvar. Oasen står ikke til
ansvar, hvis noget bliver væk.
Dog er der en særskilt regel for 3. - og 4. kl. SFO-børn. I barnets stamkort kan der ”krydses af”,
hvis forældrene føler, at barnet er stort nok omkring ansvaret for aftaler og kan ringe hjem. Dog
skal mobilen stadig være i tasken, og ikke med rundt i SFO’en.

Nintendo ds, ipad legetøj m.m.
Elektroniske spil/Ipads er ikke tilladt at tage med, da vi i Oasen har oplevet, at det lille spil lægger
op til både stillesiddende leg i flere timer, samt en del konkurrence mellem dem der har med og

ikke har med. Hvis der spilles på Ipads er det skolens egne, hvor vi får en fælles aktivitet om det og
alle har mulighed for at være med.
I ferien er de dog tilladt, men sidder barnet med det for længe, bliver man bedt om at pakke det
sammen for den dag.
Et lille stykke legetøj eller bamse må gerne tages med, dog kan Oasen ikke tage noget ansvar for det
der er blevet medbragt.

Forældresamarbejde
For at børnenes trivsel er optimal, vægter vi et åbent gensidigt samarbejde mellem forældre og
pædagoger meget højt. Dette samarbejde er bl.a. den uformelle kontakt i hverdagen. Vi finder det
vigtigt, at forældrene møder åbne døre, og føler sig velkomne.
Det betyder, at pædagogerne orienterer og vejleder forældrene om deres barns udvikling i Oasen.
Dette vil vi gøre dels i det daglige, men i særdeleshed samtidig med skolens 1. forældresamtale i
efteråret i 0.kl.
Ligeledes forventer vi, at forældrene informerer os om svære beslutninger, som ændringer i
familieforhold eller i skolegang. Vi står ligeledes til rådighed, hvis forældre har brug for en længere
samtale i denne sammenhæng
Vi forventer, at man, hvis man undrer sig eller har noget man er utilfreds med, henvender sig
direkte til Ulf eller det øvrige personale. Vi er altid åbne for en god og konstruktiv dialog.

