MINI
KVISTEN

1.april
2019

Aalestrup skoles mini SFO — Mini Kvisten — er et tilbud til børn, som er
indmeldt i skolen og forventes at påbegynde undervisningen i børnehaveklassen i
august 2019.
Vesthimmerlands Kommunes formål med Mini-sfoer, er at tilbyde barnet en
glidende overgang fra børnehaven til børnehaveklassen og SFO, samt tryghed
indenfor skolens rammer.
I 2019, er der opstart allerede pr. 1. april. Der er et tæt samarbejde med
daginstitutionerne Børnehuset Ålestrup samt Ågades børnehave.
Efter nytår, vil der være deltagelse fra skole/SFO til et forældrearrangement i
børnehaverne.

Pædagogisk indhold
Inden børnene starter i Mini Kvisten, har de været på besøg en del gange i SFO
/ Skole, samt de voksne som skal modtage børnene har besøgt børnehaverne og
mødt børnene på deres hjemmebane. I år følger der voksne med i Mini Kvist fra
børnehaverne, så overgangen bliver endnu mere tryg.
Vores pædagogik tager udgangspunkt i vigtigheden af, at børnene bliver mødt
med anerkendelse og at der er fokus på deres ressourcer. Vi mener det er
betydningsfuldt for børnene, at de oplever tryghed og omsorg i nogle gode
rammer. Vi forsætter med børnehavernes arbejde ud fra læreplanerne mod
0.klasses læreplaner.
Påvirke børnene til medansvar og medbestemmelse. At børnene bliver selvhjulpne
i forhold til af- og påklædning samt toiletbesøg.
Ligeledes er det vigtigt med venskaber, som kan skabes i en ramme hvor der er
plads til at lege og være børn og styrke de sociale relationer gennem leg.
Ligeledes kommer MiniKvisten til at møde børn og voksne i 0. klasse.

Praktiske oplysninger:
Åbningstider :
Mandag til torsdag: 6.15—16.45
Fredag
: 6.15—15.15
Mini Kvisten har basislokaler i Kvistens lokaler, tæt på skolen.

Sygdom:
Hvis jeres barn er syg, må vi ikke modtage det. Barnet skal kunne følge en normal
hverdag i Kvisten, og det er ikke nemt, hvis man er halvsløj. Vi vil gerne, hvis I
ringer og meddeler, når jeres barn er syg.
Giv Kvisten besked:
Send SMS til vores sms-system ”SFO-assistenten.
Send SFO KVIST + besked til 1999
(eks.: SFO KVIST Ole 2.B holder fri i dag )
Legetøj:
Legetøj medbringes på eget ansvar, vi kan ikke passe på børnenes legetøj, og
anbefaler derfor at børnene har så lidt legetøj med som muligt.
Praktiske oplysninger
Mini Kvistens dagsrytme:
6.15:

Kvisten åbner, fælles morgenmad.

6.15 – 8.00

Fælles leg med de børn der har morgenplads.

9.30 – 10.00

Madpakker

10.00 – 11.30

Aktiviteter ude eller inde

11.30 – 12.00

Frokost.

12.00 – 13.00

Leg / aktivitet

13.00 -13.20

Frugt eller spiser madpakker

13.20 – 16.00

Fælles leg og aktiviteter ude eller inde sammen med de
øvrige SFO børn

16.45:

Kvisten lukker.

Fredag kl. 15.15

HUSK udetøj / ekstra tøj.
Morgenmad:
Der er mulighed for at jeres barn kan få morgenmad på Kvisten mellem 6.15 og
7.30.
Der er mulighed for cornflakes, havregryn, knækbrød og evt. boller.
Madpakker/frugtordning:
Børnene skal selv medbringe madpakke både til ”formiddags frikvarter” og til
frokost kl. 11.30. Børnene tilbydes vand eller mælk til deres mad. Ligeledes har
børnene mulighed for, mod betaling af 50,- kr pr. måned at få eftermiddags
måltid kl. ca 13.30. Det kan være frugt/brød eller bål mad når vejret tillader
det.
Pengene betales på konto. Reg.: 9217 kontonr.: 207 270 9104
Eller på mobil Pay : 56 268
Husk at skrive barnets navn og klasse, når I betaler via netbank eller mobilpay.
Legeaftaler/besøg/fri:
Skal aftales mellem forældrene og personalet. Børnene får kun lov til at gå hjem
til/med hinanden, hvis der på forhånd er givet besked til Kvisten. Endvidere kan
I bruge SMS-systemet, ved aftaler om hvem der henter eller hvem jeres barn
skal gå hjem sammen med.
Kvisten er lukket
Kr. Himmelfartsferien 2018 Fredag d. 31. maj
Sommerferie
Uge 29 og 30 fra
15. juli til 26. juli 2018
Der er koordinerede feriepasning med Børnehuset i Ålestrup fredag d. 31.
maj, samt ugerne 29 og 30.
Husk at oplyse – senest 15. april om der er brug for pasning d. 11. maj.
Ligeledes ugerne 29 og 30 inden d.6. maj
til Mona Elmgreen SFO-leder på Kvisten tlf.: 5158 8083

De voksne i Mini-Kvisten og som følger med i 0.klasserne :

Troels Troelsen

&

Christina Kristensen

Endvidere får medarbejdere som kender huset, også sin gang hos Mini-Kvist
børnene samt personale fra børnehaverne i overgangsperioden. Vi sætter opslag
op med billede og navn, når vi ved mere 
Yderligere oplysninger
Kontakt SFO Kvisten afd. A: tlf. 9966 9338
Kontakt SFO Kvisten afd. B: tlf. 9966 9339
Leder:

Mona Elmgreen Petersen tlf.nr.: 5158 8083

Specifikke mål:
At børnene:
 Får en blid overgang fra at være de store i børnehaven, til pludselig at
være de små i skolen.
 Bliver fortrolig med SFO og skolens dagsrytme.
 Kender SFO og skolens normer og regler.
 Oplever tryghed og trivsel
 Bliver rustet til de pligter og rutiner, der følger med det, at blive skoleelev
 Får kendskab til farver, former og begreber.
 Kan modtage en kollektiv besked.
 Kan skrive eget navn og kendskab til tal.
 Kan fungere i og sammen med en større gruppe børn.
 Samarbejde med børnehaveklasserne.
 Fokus på fysiske aktiviteter i form af leg og bevægelse. Vi går i gymnastik
salen 1 gang om ugen.

