Velkommen til SFO Oasen
I Oasen er alle børn fra 0. klasse til 4. klasse. Velkomne.
Oasen er i de blå pavilloner - samme sted som 0. klasse over for skolens hovedbygning.
Børnene kan lege sammen i hele bygningen og på hele udendørsområdet på tværs af klasserne.
Forældre information:
Vi informerer via nyheds-breve og opslag på Oasens Tabulexsystem og med opslag på tavlen i
garderoben. Hver måned sender vi info og månedsplan ud via Tabulex.
Adressen er: forlev-oasen.sfoweb.dk Ingen www!! Spørg Anna om hjælp, hvis I har problemer
Forældresamtaler:
0. klasses forældre bliver indbudt til en årlig samtale med personalet i sammenhæng med en
skolehjemsamtale. I er naturligvis altid velkommen til at kontakte os i dagligdagen om både stort
og småt vedrørende jeres barn.
Åbningstider for morgenSFO:
I Oasen er der fælles morgenåbning for alle børn i SFO’en.
Mandag til fredag kl. 6.30 – 8.00.
Vi tilbyder morgenmad frem mellem 6.30 til 7.15
Kl. 8.00 går børnene i skole.
Åbningstider på skoledage:
Mandag til fredag kl. 13.00 – 16.45
Efter skole går børnene direkte i Oasen og tjekker sig ind på skærmen i gangen.

Åbningstider i skoleferierne:
Oasen er åben I efterårsferien og vinterferien, samt sommerferieugerne 26-27-31.
Mandag til fredag fra kl. 6.30 – 16.45
Bemærk vi har lukket i hele påsken og hele juleferien, samt sommerferien uge 28-29-30
I skoleferierne hvor Oasen har åbent, skal man melde sit barn, ”til” eller ”fra” inde i Oasens
System, Tabulex, under fanen ”ferie/fri” inden sidste tilmeldingsdato.
Tjek ind:
Når børnene kommer fra skole, skal de gå til direkte i Oasen og tjekke sig ind på skærmen i
gangen. Her kan børnene selv holde styr på, hvornår de skal hjem, hvem der henter, hvem der er
her fra klassen, hvad der sker i Oasen m.m. Når de skal hjem, trykker de sig selv ud igen. De skal
samtidig sige farvel til en voksen i Oasen. I tabulexsystemet kan der laves faste og nye aftaler for,
hvornår jeres barn skal sendes, så I ikke behøver at ringe hver dag. Brug systemet, det gør vi 
Beskeder:
Hvis jeres barn er syg, holder en fridag eller er til fødselsdag – skal I
give os besked via Tabulex. Beskeder, aftaler og sygemelding
kommer løbende ind i vores system, når I har sendt dem.
Brug af mobiltelefon og spillekonsoller:
Når børnene er i Oasen skal telefonen være slukket og ligge i skoletasken. Der må ikke ringes,
spilles eller tages billeder i SFO’en. Har I brug for at få kontakt med jeres barn, kan I ringe til
SFO’en. 3.-4. kl. elever, må dog gå i klassen og ringe hjem, hvis de har en ”må-gerne-ringe-hjemaftale”. Tilladelse gives under fanen tilladelser i tabulex.
Spillekonsoller må kun medbringes i ferierne og personalet anviser, hvor og hvor længe de bruges.
Medbragte ting:
Spillekonsoller i ferien, mobiltelefoner, legetøj, m.m. medbringes på eget ansvar.
Eftermiddagsfrugt:
Der er frugt kl. 13.45. frugten består af årstidens frugt, samt et stk. knækbrød, rugbrød eller
riskiks. Frugten skal ses som et supplement og ikke et måltid. Det er derfor en god ide at have lidt
ekstra med i madpakken, hvis man skal være længe i SFO.
Påklædning:
Der skal være skiftetøj relevant for årstiden på barnets garderobeplads.
Vigtigt med regntøj og gummistøvler, vi har tit aktiviteter udenfor.
Skriv navn i tøjet, så ved vi, hvor det hører til.

Fødselsdage:
En gang om måneden fejrer vi børnenes fødselsdag. Vi holder et disko og de børn, der har haft
fødselsdag i den pågældende måned, bliver der sunget - og råbt hurra for. Denne dag er der
normalt kage til ”frugt”. Dato for fødselsdagen skrives i månedsplanen.
Vilde vulkaner:
Hvert år deltager Oasen i børnefestivalen ”Vilde Vulkaner”. Det er Oasens børn fra 2. til 4. klasse
der kan deltage og tilmelding sker efter ”først til mølle” -princippet. Til dette arrangement er der
egenbetaling.
Parkering:
Man kan parkere på gårdspladsen foran skolen.
Kl 7.45 – 8.00 er parkeringen kun til personaleparkering. I dette tidsrum henvises i til at parkere
ude på vejen foran skolen.
Cykling:
Der må ikke cykles på skolens grund (af hensyn til legende børn).

Personalet pr. 1. 1. – 2016:
Ulf Hansen, pædagog, leder
Anna Andersen, pædagog, støttelærer, Tabulexkyndig
Ricki Pedersen, pædagogmedhjælper
Gitte Rasmussen, pædagogmedhjælper, er også i børnehaven
Birgitte Hansen, pædagogmedhjælper, sekretær på skolen
Camilla Carlsson, pædagogmedhjælper

Hvis der er noget I er i tvivl om eller undres over, så kom og spørg personalet.
Læs derudover også filen ”Oasens Virkomhedsplan” med forventninger til personale og forældre på Tabulex under ”beskeder” – ”nyt fra institutionen”

Oasen eget system: forlev-oasen.sfoweb.dk
Der er genvej til systemet via intra 

