I SVENDBORG KOMMUNE FRA 1. APRIL TIL 31. JULI

STOKKEBÆKSKOLEN

2023

ForårsSFO

Sammenhæng med børnehaveklassen

Kære forældre
I Svendborg Kommune er børn i forårsSFO fra 1. april til 31. juli.
ForårsSFO er hverken børnehave eller skole, men et tredje
pædagogisk tilbud. ForårsSFO er en naturlig forlængelse af
det lærings- og udviklingsforløb, som dit barn har været en
del af i dagtilbud og er medvirkende til, at der er en rød tråd
mellem dagtilbud og skole.
Indholdet i forårsSFO tager afsæt i det pædagogiske grundlag, og læringsmiljøet planlægges inden for de seks læreplanstemaer.

DET PÆDAGOGISKE GRUNDLAG
Barnesynet - At være barn har en værdi i sig selv
Dannelse og børneperspektiv - Børn skal høres og tages alvorligt
Legen - Legen skal være en gennemgående del af forårsSFO
Læring - Læring skal forstås bredt
Børnefælleskaber – Leg, læring og dannelse sker i børnefællesskaber,
som de pædagogiske medarbejdere fastsætter rammerne for
Pædagogisk læringsmiljø - Trygt og stimulerende læringsmiljø som
udgangspunkt for arbejdet med børns trivsel og læring
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Barnets perspektiv

Alle børn skal udfordres og opleve mestring

Forældresamarbejde – Et godt forældresamarbejde skal have
fokus på at styrke barnets trivsel og læring
Børn i udsatte positioner - Alle børn skal udfordres og opleve
mestring i lege og aktiviteter
Sammenhæng med børnehaveklassen – sammenhæng
handler blandt andet om at understøtte børns sociale
kompetencer, tro på egne evner, nysgerrighed mv.

DE SEKS LÆREPLANSTEMAER
• Alsidig personlig udvikling
• Social udvikling
• Kommunikation og sprog

• Krop, sanser og bevægelse
• Natur, udeliv og science
• Kultur, æstetik og fællesskab

De seks læreplanstemaer skal ses i sammenhæng og i samspil
med hinanden, så dit barn oplever helhed i sin trivsel og læring.
De pædagogiske medarbejdere har ansvaret for at støtte, guide
og udfordre dit barn, hvad enten der er tale om leg, planlagte
aktiviteter, rutiner eller spontant opståede situationer.

Leg har en værdi i sig selv
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Nysgerrighed

Præsentation
Stokkebækskolen har eksisteret siden 2011, hvor tre landsbyskoler – Hesselager, Gudme og Gudbjerg - blev slået sammen til én skole med tre afdelinger.
0.-3. klasse findes på afdeling Hesselager og Gudbjerg og 4.-9. klasse findes på
afdeling Gudme.
Skolens værdier
Vi har sammen med børn og forældre arbejdet med at skabe skolens dannelsesvision. Vi tager sigte mod at danne hver enkelt elev til at blive en aktiv deltager
og medskaber af egen fremtid i en globaliseret verden,
hvor eleven bliver i stand til
at træffe kvalificerede valg
med livsduelighed og mod på
livet. Vi har sammen fundet
frem til disse fire værdier,
som præger dagligdagen på
skolen:
• Fællesskab
• Gode relationer
• Faglig ansvarlighed
• Livsmod
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Gode relationer

Gåpåmod

Start forårsSFO
Den 1. april 2023 starter dit barn i forårsSFO på Stokkebækskolen.
Mål: Barnet skal i foråret, før det starter i skole, blive bekendt med og være
tryg i de kommende omgivelser og daglige rutiner. Barnet skal udvikle sig med
videreførelse i læringsplanerne fra børnehaven med vægt på trivsel og positive
udvikling. Barnet skal øve at bidrage til fællesskabet og opleve, at fællesskabet
har brug for barnet.
ForårsSFO’en skaber dermed en rød tråd fra børnehave til skole.
Indholdet i forårsSFO tager som nævnt udgangspunkt i læringsplanerne fra
børnehaven. Det betyder, at forårsSFO hverken er børnehave eller skole.
På Stokkebækskolen tror vi, at
trygge rammer med genkendelige
rutiner og voksne, der anerkender
ethvert barns forskellighed og
ser dets potentiale, er det bedste
fundament til at give barnet tiltro
til sig selv og mod på livet.
Personalet i forårsSFO‘en består
af medarbejdere, der er flyttet
med fra børnehaven og medarbejdere fra Stokkebækskolens
personalegruppe. I tidsrummet
mellem kl. 7.30 og 15.00 vil der altid
være ”forårspersonale” sammen
med ”forårsbørnene”. I ydertiderne
vil det ordinære personale tage sig
af børnene. Disse medarbejdere
vil børnene også kende fra overlap
med ”forårspersonalet”.
Læring hele dagen
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Bevægelse

Ugeplan
Der vil i forårsSFO’en være faste rytmer, som barnet kan genkende fra dag til dag.

Tidspunkter

Daglige aktiviteter

Kl. 06.30

SFO

Kl. 8.00

ForårsSFO

Kl. 09.15

Frugtmadpakke

Kl. 09.30

Pædagogiske aktiviteter

Kl. 11.00

Madpakke

Kl. 11.30

Pædagogiske aktiviteter

Kl. 13.15

Afslutning af forårsSFO

Kl. 13.30

SFO

Når der skal ske anderledes aktiviteter som ture ud af huset, vil barnet altid være
forberedt og have lejlighed til at få svar på spørgsmål i god tid.
Hver uge har sit tema, som understøtter de seks læringstemaer; alsidig personlig
udvikling, social udvikling, kommunikation og sprog, krop – sanser og bevægelse,
natur – ude liv og science, kultur – æstetik og fællesskab. Forældre vil altid kunne
følge med i dagens og ugens tema, som er beskrevet i nyhedsbrevet.
SFO: I perioden 1. april 2023 – 31. juli 2023 er dit barn automatisk også tilmeldt SFO
og kan benytte den fra kl.6.30 til 16.45/16.00 Bemærk, at du skal tilmelde dit barn
til SFO fra 1. august, hvis du har behov for feriepasning før skolestart, og når barnet
kommer i skole den 10. august 2023. Tilmelding foregår på Svendborg Kommunes
hjemmeside; Pladsanvisningen. Se link nedenfor.
www.svendborg.dk/borger/barn/mit-barn-og-skolen/skolefritidsordning-sfo
Trygt og stimulerende læringsmiljø
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Gåpåmod

Forældresamarbejde
Forældres og skolens positive samarbejde er den bedste forudsætning for at
skabe basis for barnets positive udvikling.
Det betyder, at forældre altid er velkomne til at henvende sig med spørgsmål og
andet. Vi vil gerne forklare og beskrive, hvad vi gør, og frem for alt vil vi gerne lytte
til forældre i et ligeværdigt samarbejde. Som forælder kan du forvente, at vi henvender os med både gode oplevelser med dit barn, og hvis der er noget vi undrer os
over eller noget der bekymrer.
Først og fremmest er det vigtigt med en tæt og god kommunikation.
Det foregår med:
• Forældremøde før opstart
• Ved det daglige møde under aflevering og hentning af dit barn
• Kommunikation via Aula
• Dagens og ugens tema i Nyhedsbrev
•	Forældremøde i starten af juni med feedback og evt. justering vedr.
ForårsSFO samt information om skolestart.

Godt foræældresamarbejde
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ForårsSFO
Afd. Hesselager
Tlf.: 62 23 48 20
Viceskoleleder Ole Bay Jensen
Mobil: 51 54 58 01
ForårsSFO
Afd. Gudbjerg
Tlf.: 62 23 48 10
Afd.leder Marianne Just
Mobil: 22 30 54 69

Praktiske informationer
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svb 4143

Stokkebækskolen
Storkehavevej 9, 5884 Gudme
Tlf.: 62 23 48 00
stokkebaekskolen@svendborg.dk

