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Forord:
Velkommen til Gislinge SFO.
Denne folder er udarbejdet som orientering og oplysning til forældre men også personale, politikere,
samarbejdspartnere og andre interesserede, og vil give en kort indførsel i institutionens
* hverdag og faktuelle informationer
* pædagogiske arbejde
* forældresamarbejde
* personalebemanding

Fakta om institutionen
Gislinge SFO
Skolevej 4
4532 Gislinge
Tlf. kontor: 72 36 52 38
Tlf. SFO: 72 36 52 54
Mail: mets@holb.dk

Lokaliteter
SFO’en har til huse i skolens østlige del. Vi har, udover vores fælles rum og spillerum mulighed for at bruge
øvrige lokaler herunder KREA-rum, billedkunst, håndarbejde, mediatek, musiklokale, fodbadet og
sportshallen.
SFO har et stort udeareal med en rigtig god legeplads med div klatre og legeredskaber, løbebane og vipper
mm. Vi har bold- Panna og multibane, bålplads samt mooncarbane.

Åbningstider
Mandag

Kl. 06.15 – 07.50 og 13.15 – 16.45

Tirsdag – torsdag

Kl. 06.15 - 07.50 og 14.00 -- 16.45

Fredag

Kl. 06.15 – 07.50 og 12.30 – 16.15

I ferieperioder åbent

Kl. 06.15 – 16.45 – fredag til 16.15.

Aftenåben for klubbørn (4. kl. og op) ca. 1x mdl. i tidsrummet kl. 16.45-19.30

Takster
Kommunalt fritidstilbud til børn i skolealderen.
Fra 1. januar 2021 er taksten pr. måned. 0. – 3.kl.

kr. 1957,00

4.kl. og ældre kr. 917,00
Betalingen for plads i SFO opkræves i 11 rater. Det betyder, at der ikke opkræves betaling i juli måned.
Se: https://holbaek.dk/borger/boern-unge-og-uddannelse/dagtilbud-og-skoler/dagtilbud/pladsanvisning-ogtakster/

Lukkedage
SFO har foreløbigt følgende lukkedage i skoleåret 2021-22:
Mandag, tirsdag og onsdag inden påske.
Fredag efter Kr. Himmelfartsdag.
Grundlovsdag (ingen fællespasning).
Uge 29 og 30.
Juleaftensdag (ingen fællespasning).
Dagene mellem jul og nytår (inkl. d. 31. december).
Se: https://holbaek.dk/borger/boern-unge-og-uddannelse/dagtilbud-og-skoler/skole-og-sfo/ferier-oglukkedage/ for mere info

Børnegruppe
Vi har ca. 75 børn indmeldt. SFO’en er for børn fra 0.kl. til og med 7. kl.

Ind/udmeldelse
Indmeldelse kan ske fra dag til dag.
Udmelding skal ske til den 1. i en måned med en måneds varsel og gøres via Selvbetjening og brug af
NemID.
Børn kan indmeldes i SFO ved den skole, hvor de er indskrevet.
Se: https://holbaek.dk/borger/boern-unge-og-uddannelse/dagtilbud-og-skoler/find-dagtilbud-og-skoler/

Mål og indholdsbeskrivelser i Gislinge SFO
I SFO vægter vi følgende fem overordnede temaer højt:
•

Venskaber – fællesskab og relationer

•

Traditioner og højtider

•

Sundhed og kroppen

•

Kultur og forskellighed

•

Natur og udeliv

Indenfor ovenstående temaer tilrettelægges forskellige aktiviteter for og
med børnene.

Garderobeforhold
Børnene har deres tøj og tasker ved deres klasse. De har en knage samt en
kasse til skiftetøj. Husk at skrive navn i jeres børns tøj.

Glemmetøj
I SFO ligger glemmetøj i en reol med kasser. Her kan man nemt lede efter overtøj, bluser, bukser, strømper
osv. Reolen står på gangen.

Mobiltelefoni
Da SFOén er et fristed, hvor børnene skal kunne udfolde sig frit, har vi
retningslinjer for mobiltelefoni. Børnene skal have deres mobiltelefoner slukket
og liggende i deres tasker i SFO-tid. De kan i tvivlstilfælde snakke med
”Blæksprutten” om at kontakte deres forældre. Legeaftaler og andre aftaler kan
oprettes i Tabulex op til ½ time før.
For klubbørnenes vedkommende laves der i perioder særregler og bliver løsnet op
for brug af mobiltelefoner i begrænset omfang. Dette tiltag evalueres løbende.
Laver man som forældre aftaler med sit barn i løbet af dagen, er det vigtigt, at også SFO er informeret herom
via sms eller Tabulex.

Forsikringsforhold
Da Holbæk Kommune ikke har en kollektiv ulykkesforsikring mod hændelige
tilskadekomster, opfordres forældre selv til at tegne ulykkesforsikring for deres barn.
Forvolder et skole/SFO-barn uagtsomt eller forsætligt skade på Gislinge skoles /
SFO´s bygninger og inventar mm. er barnet erstatningsansvarlig. Forældre
opfordres derfor til at tegne husstands-/familieforsikring.

Målsætninger og pædagogisk praksis/indsatsområder

Morgenåbning
Om morgenen kl. 06.15 – 07.50 åbnes SFO af 1-2 personaler. Morgenen er baseret på, at børnene får en god,
rolig og hyggelig start på dagen. Der er morgenmad til dem, der ønsker det indtil kl. 07.30.
Kl. 07.50 sendes børnene i skole, hvor deres lærere byder børnene velkomne.

Gislinge SFO - Et trygt sted at være
Vi lægger vægt på, at børnene altid ved, hvor de kan finde en voksen at tale med. Derfor er Fællesrummet
”Blækspruttens1” base.
I SFO’s fællesrum, hænger vores Tabulexskærm2. Her findes også en tavle med
billeder af de forskellige voksne. Her kan børn og forældre se, hvem der er på
arbejde den pågældende dag, ligesom det er synligt, hvor i huset, at de voksne
befinder sig. Dette gør det lettere at finde hinanden.
Fællesrummet er SFO´ens mødested. Det er her man tjekker ind/ud, men også her der er mulighed for
forholdsvis rolig aktivitet. Rummet er indrettet med sofa og små borde, som muliggør tæt kontakt mellem de
børn og voksne, som sidder omkring dem. Her er fokus på nærvær og fordybelse.
På gangene har vi tavler til info, madplan og SFO-nyt.
Vi prioriterer desuden, at børnene føler ansvar overfor deres SFO, og derfor hjælpes vi ad med at få ryddet
pænt op, så der er ryddeligt og indbydende til leg igen dagen efter.

1

Blæksprutten: Den voksne som tager telefonen og har det overordnede tilsyn med Tabulex. Alle børn skal sige farvel til en
voksen, når de hentes eller selv går hjem. Dette ”farvel” gives videre til Blæksprutten.
2
Tabulex: ”SFO Børn er et online registrerings- og kommunikationsværktøj til SFO’ens medarbejdere og forældre.
Systemet er udviklet i tæt samarbejde med danske SFO’er med det formål, at få lettet administrationen for personale og
forældre”. www.tabulex.dk

Social forståelse og trivsel
Vi lægger vægt på at hjælpe børn til selv at løse konflikter gennem en anerkendende pædagogisk tilgang3.
Særligt i SFO’s spillerum lægges der op til samvær og samarbejde, idet børnene oftest hjælper hinanden
med at klare spillene. De prøver hinanden af i forhold til deres kunnen, og så er det her, kroppen er i brug,
når der danses til just dance eller spilles Wii.
At spille PlayStation, iPad eller Wii kræver en del finmotorik, en veludviklet øje-hånd koordination samt et
overblik over spillenes sammensætning og missioner. Børnene kan få 15 min. spilletid ad gangen enten
alene eller sammen to og to. Før og efter spilletid må de gerne kigge på. Der er begrænset åbent for de
elektroniske spil og der er stillet 2 PlayStations og 1 Wii til rådighed. Vi har et bordtennisbord samt
adskillige brætspil. De gængse brætspil er endvidere også på vore iPad, hvor flere
børn kan spille sammen. Vores hensigt er, at børnene skal kende og tage ansvar for
deres rolle i fællesskabet og de skal have vejledning til denne dannelse.
Vi bestræber os på at børnene i deres brug af IPads er kreative og skabende. Fx er det
muligt at producere digitale selfiebøger, digitalt dokumentere forskellige temaer i
SFO (fx børnemiljøet) osv.

Fri leg og udfoldelse
I SFO lægger vi vægt på børnenes frie leg og udfoldelse, og vi prioriterer højt at motivere børn til at rykke
egne grænser. Det gør vi bl.a. ved at tilrettelægge aktiviteter, der indbyder og motiverer hertil. I denne
forbindelse har vi gennemgået uddannelsen til DGI SFO.
I Gislinge SFO prioriteres motion og bevægelse. Vi har bl.a. en multibane og Pannabane,
som børnene benytter til boldspil og andre aktiviteter. Vi har et kæmpe grønt areal og
masser af motorisk udfordrende legeredskaber. Vi bruger naturen omkring os ved f.eks.
at tilplante blomsterkasser, urtehave og lave bål. Vi prioriterer at gøre børnene
opmærksomme på årstidernes skiften og at være ansvarlige i deres omgang med
naturen. Børnene kan frit benytte vores legeredskaber, som motiverer til alsidig brug af hele
kroppen. Bag skolen ligger en kælkebakke og en junglesti.

3

Anerkendende pædagogik: Anerkendende pædagogik handler bl.a. have respekt og forståelse for barnet, samt at møde det med
indlevelse, åbenhed og bekræftelse.

Klubben
Klubben har 1-2 voksne tilknyttet og har deres eget lokale på gangen i vestblokken. Klubbørnene (4. – 7.kl.)
tilbydes flere forskellige aktiviteter, så som Vilde Vulkaner4, en mdl. klubaften og fredagshygge, samt ture
ud af huset i løbet af året.
I Klubben lægges der vægt på frihed under ansvar. Børnene får flere muligheder og
privilegier, men skal samtidig deltage mere selvstændigt og aktivt i Klubben. Børnene
skal f.eks. selv sørge for at melde deres ankomst i SFO til Blæksprutten. De har
medindflydelse på Klubbens aktiviteter, idet der afholdes klubmøder, og ligeledes
deltager de aktivt i indretning og udsmykning af klublokalet, så det er et hyggeligt sted
at være sammen. Det prioriteres i Klubben, at børnene også får rørt sig. Derfor bruger
vi hallen 1 x ugl. og benytter også gerne boldbanerne, samlingssalen mm.

En typisk dag i Gislinge SFO
I SFO prioriterer vi fællesskab og relationer, sundhed, bevægelse og leg – livsglæde højt.
Efter endt skoledag starter SFO-tid med et tilbud om cafémad.
Herefter er der fri leg og der tilbydes voksenstyrede aktiviteter for og med børnene. Disse vil fremgå af div.
opslag på tavlen i SFO.
SFO benytter flittigt hal/samlingssal, og vi har tilbud om div. spil og dans/bevægelse i spillerummet eller
ude.
Vi er dagligt ude en del af dagen og indimellem har vi hele udedage Hvis ikke vejret
arter sig, foregår aktiviteterne indenfor. Vi sætter en sjælden gang en film på i
Spillerummet – det synes mange børn er meget hyggeligt.
Klubbørnene tilbydes ofte særskilte aktiviteter. Det kan være IT, leg og bevægelse
udendørs, sportshal eller en kreativ aktivitet i klublokalet eller i et af skolens
faglokaler.
Vi afholder børnemøde for alle SFO-børn flere gange årligt, hvor der gives korte beskeder, og børnene kan
komme til orde, hvis de har ønsker til aktiviteter.

4

www.vildevulkaner.dk

Indsatsområder
Inklusion (i alle aktiviteter)
Trivsel
Socialisering i fællesskaber
Læring
Motivation
Motion og bevægelse
Udeliv
digitalisering

Årets traditioner i Gislinge SFO
Gislinge SFO er en aktiv SFO og har derfor en del faste arrangementer hvert år.

Julefest og eller julefrokost
Hvert år afholdes i samarbejde med skolen en julefest eller en julefrokost for børnene.
Programmet kan variere fra år til år. Dog er der faste elementer så som Luciaoptog, julesange,
knas og hygge. Forældre fra de enkelte klasser er ved julefesten som regel også inddraget i
planlægningen. Julefesten er en vigtig begivenhed for de fleste børn og en rigtig god
mulighed for at præsentere lærere, pædagoger og kammerater for deres forældre. Det er
vigtigt, at man som forælder bakker op om dette, fordi det viser børnene, at man er interesseret i dét sted,
hvor de tilbringer deres dagligdag.

Fastelavn
Denne gamle danske tradition afholdes ligeledes i samarbejde med skolen. De enkelte
klasser pynter hver en tønde i skoletiden op til fastelavn og i SFO er der aktiviteter, der
knytter sig til traditionen. På selve dagen slår vi katten af tønden ovre i hallen og om
eftermiddagen serveres fastelavnsboller. Vi prioriterer at bevare de traditioner, som
ligger i vores kultur, så de lever videre med vores børn.

Vilde Vulkaner
Vilde Vulkaner er en børnefestival, som finder sted fra onsdag til fredag i den første uge af sommerferien.
Hvert år deltager omkring 11000 børn, og hver enkelt institution har mulighed for at optræde på scenen med
sang, musik eller andet gøgl og sjov. Om aftenen optræder kendte musikere på scenen
for os alle. Der er desuden gratis tivoli, boder og et kæmpe legeland til fri afbenyttelse.
Vi sover i telte og hygger os sammen børn og voksne fra Svinninge SFO.
På festivalen oplever børnene frihed under ansvar. De får efter behov lov at gå rundt
på egen hånd to og to, og mødes med de voksne på aftalt tidspunkt og sted. De har alle et fælles ansvar for
at turen bliver god og hyggelig, og alle hjælper til med et eller andet praktisk. Det er klubben, der tilbydes
denne festivaltur. Man skal for at komme i betragtning til billetter have været indmeldt i SFO senest fra
1.januar det år, man går i 4 klasse

Forældresamarbejde
Målet for forældresamarbejdet er, at der etableres en åben, ærlig, tryg og udviklende dialog, så personale og
forældre sammen kan skabe et godt fundament for børnenes udvikling og trivsel. Vi prioriterer
forældresamarbejdet højt, idet vi erkender, at I kender jeres børn bedst. Vi mener, at børn trives og er trygge,
når de mærker, at de voksne omkring dem taler sammen og udveksler erfaringer.

Tabulex
”Tabulex SFO Børn” er et online registrerings- og kommunikationsværktøj til SFO’ens medarbejdere og
forældre. Systemet er udviklet i tæt samarbejde med danske SFO’er med det formål, at få lettet
administrationen for personale og forældre. På Tabulex kan man oprette legeaftaler, gå hjem aftaler, give
tilladelser til eksempelvis kørsel med personale og/eller andre forældre, oprette kontaktpersoner, melde til
eller fra til ferier osv.
Personalet er altid behjælpelig med at komme i gang med Tabulex og Aula. Man får en kode til Aula når ens
barn indskrives på skolen. Både Aula og Tabulex fås også i mobiludgave.

Faste aftaler
Man kan i Tabulex lægge faste aftaler ind. Det kan være barnet selv skal gå hjem kl.
15.30 hver dag eller sendes til gymnastik kl. 15. hver tirsdag. Det kan også være en
påmindelse om, at barnet skal huskes på medicin.

Møder
Alle forældre tilbydes som udgangspunkt 1 samtale om deres barns trivsel i SFO. Dette i samarbejde med
skolens skole-hjem-samtaler, hvor der således deltager en pædagog. Der kan naturligvis altid aftales
yderligere samtaler, hvis behov herfor.

Bestyrelse
Skolens bestyrelse drøfter og beslutter bl.a. principper og andet relevant for skolen/SFO

Samarbejde mellem Katrinedals afdelinger
Vi tilstræber at styrke samarbejdet mellem områdets skoler ved bl.a. fælles klubarrangementer mm. Vi
oplever, at børnene har stor glæde af at møde nye kammerater og se hvordan andre SFO’er er indrettet; og
det har vi voksne også. Vi oplever at dette udvidede samarbejde giver os mulighed for at udvikle og
optimere vores pædagogiske praksis, fordi vi kan inspirere og hjælpe hinanden.

Skole og SFO-samarbejde
Vi har et velfungerende samarbejde med lærerne omkring børnenes trivsel. Vi har pædagoger tilknyttet
skolen, som deltager i undervisningen, understøtter børnenes læring og fungerer som bindeled mellem skole
- hjem.
Lærere/pædagoger samarbejder ligeledes i forbindelse med afholdelse af diverse arrangementer på skolen
for såvel børn og forældre mm.

DGI-certificering
I foråret 2013 blev personalet sammen med personalet i Svinninge DGI certificeret5. Vi valgte at blive DGI
SFO, fordi vi ønskede at udvikle vores kompetencer indenfor leg og bevægelse. Vi
ønsker fortsat at få nye idéer til at lege med børnene og på den måde sikre os, at alle
børn får bevæget sig hver dag, samtidig med at de synes, det er sjovt.

Et af de vigtigste mål med DGI SFO’er er, at gøre idræt, leg og bevægelse til en vigtig og gennemgående del af børns hverdag.
Oplever de glæden ved at bevæge sig og dyrke idræt i en tidlig alder, hænger de sunde vaner ved resten af livet. www.dgi.dk
5

Arrangementer i løbet af året
Vi afholder større og mindre arrangementer af forskellig art i løbet af skoleåret, hvor vi opfordrer
forældre/bedsteforældre til at deltage. Disse arrangementer vil blive annonceret på Aula / Tabulex og med
plakater i SFO, hvornår disse arrangementer finder sted.

Personalet i Gislinge SFO
SFO éns øverste ansvarlige er skolelederen.
Ledelsen i SFO er uddelegeret til og forestås af en pædagogisk leder. Der er meget høj grad af samarbejde i
hele Katrinedal med bl.a. ugentlige ledelsesmøder og sparring.

Skoleleder

Randi Hoffmann

Pædagogisk leder på skolen

Mette Szkopek

Pædagogisk personale

Rikke Kusk
Allan Juel
Maja Dan-Kragh (orlov)
Britt Johansen
Vibeke Fog
Sussi Læssøe (vikar for Maja)
Erik W. Hansen
Anja K. Larsen (på uddannelse)
Hanne Saxtorph
Karina Jørgensen
Peter Bigaard

Herudover er der indimellem tilknyttet medhjælpere i løntilskud, samt løbende praktikanter, studerende,
vikarer m.m.
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