Bordings Friskole 2016

Fritidsordningen
Fællesskabet går forud
Fysisk udfoldelse giver mod på livet
Fritid er fri tid

Fritidsordningen på Bordings Friskole er for elever
fra børnehaveklasse til 3. klasse.
Det er en ordning for børnenes fri tid og dermed til andre
oplevelser end de kan få i undervisningen.
Vi vil således gerne være med til at gøre børnenes tid
og liv på skolen til en helhed.

Målsætning
Skole og SFO
Fritidsordningen er etableret under Bordings Friskole og arbejder derfor efter skolens værdier,
der kan sammenfattes i et grundtvig-koldsk menneskesyn, hvor opdragelse og oplysning baseres
på fællesskabet og respekterer det enkelte barns personlighed. Det handler både om retten til
at være sig selv og samtidig have pligten til at anerkende hinanden og give plads til hinandens
forskellighed.
Formålet med fritidsordningen er på denne baggrund, at medvirke til udviklingen af livsduelige
og demokratiske medborgere.
Legens betydning
Legen er den vigtigste aktivitetsform i fritidsordningen. Det gælder den strukturerede leg
igangsat af voksne, såvel som den frie og spontane leg, som børnene selv finder på.
På disse alderstrin er det legen og de fælles aktiviteter, der udvikler børnenes alsidige
personlighed og evne til at indgå i sociale sammenhænge.
Sundhed og trivsel
Arbejdet med børns sundhed og trivsel er central i fritidspædagogikken. Vi anskuer det både ud
fra aspektet om at børns sundhed og trivsel styrkes gennem fysiske aktiviteter, men også ud fra
aspektet, at det handler om fremme sociale kompetencer.
Børn med særlige behov
På Bording har vi fokus på, at børn har forskellige behov og forudsætninger, derfor bestræber vi
os på, at fritidsordningen bliver et tilbud for alle børn uanset sociale, fysiske eller psykiske evner.

Struktur
Personale
Fritidsordningen består af 2 daglige ledere, 2 pædagoger og derudover ca. 14 ’flyvere’.
En flyver er en medhjælper, primært lærerstuderende, som arbejder i fritidsordningen en eller
flere eftermiddage. Pædagogerne indgår, udover at være i fritidsordningen, også i skoletiden
som undervisningsassistenter eller lærere.
Lokaler
Fritidsordningen er delt i to afdelinger, MINI-BASEN og BASEN, som er hjemområde for hver
deres aldersgruppe.
MINI-BASEN hører børnehavebørnene primært til, og de kan blive i deres egne lokaler hele
dagen, hvis de vil. I BASEN går børnene fra 1. – 3. klasse. De har 4 lokaler i stueetagen som er
deres egne.
Derudover bruges de to gymnastiksale og skolekøkkenet.
MINI-BASEN og BASEN skal ses som én stor fritidsordning, hvor børnene i dagligdagen kan løbe
ind og ud af de to afdelinger. De to skolegårde udgør tilsammen udearealerne for
fritidsordningen.

Dagligdagen
Dagens gang
BASEN: Når børnene ankommer til BASEN efter skole,
vender de deres skilt på skiltetavlen, så ansigtet vender ud
og navnet ind. Når de går hjem, vender de skiltet tilbage
igen. Derudover siges farvel til en voksen.
MINI-BASEN: Når børnene ankommer om morgenen,
krydser de sig ind i mappen med navnelister. Når de går
hjem ’boller’ de sig ud i mappen, samt siger farvel til en
voksen. Hver dag mellem kl. 14.30 og 15.00 vil der være et
stykke frugt og vand. Herefter åbner de forskellige
værksteder, gymnastiksale m.v.. Er der ture ud af huset, vil
man være hjemme senest kl. 16. Fra kl. 16 lukkes aktiviteter ned og fritidsordningen lukker helt
ned kl. 17.
Børnemøde
Med jævne mellemrum holder BASE-børnene stormøde i salen. Her er der information og snak
om aktiviteter, regler og dagligdags spørgsmål. Børnene kan også selv bringe emner op. MINIBASE-børnene snakker sammen ved den daglige samling, hvor der også spises frugt.
Aktivitetsskema
I starten af hvert skoleår vil der blive ophængt et aktivitetsskema, så børn og forældre kan se
hvilke værksteder/aktiviteter, der er på hvilke dage.
Faste værksteder
Der vil i løbet af ugen være mulighed for at tilmelde sig
værkstedsaktiviteter. Det handler typisk om bagning, kreative
værksteder, bevægelse, leg og tur.
Værkstederne er i gang mellem kl. 14.30 og 16.00. Børnene
tilmelder sig på ophængte lister og vi lægger vægt på, at de lærer at
man skal deltage i de aktiviteter, man har tilmeldt sig.
Ture
På ture tager vi ofte på legepladser i nærområdet, hvor der er
mulighed for andre former for leg og samvær.
Børnene vil være tilbage på skolen kl. 16.

Frugt
Børnene får dagligt frugt i fritidsordningen. I MINI-BASEN bliver den serveret under den daglige
samling. I BASEN sættes frugten frem for 2. og 3. klasserne, så børnene selv kan tage den, når de
kommer efter deres sidste skoletime.
Medbragt legetøj
I begrænset omfang kan børnene tage legetøj med. Det er dog på eget ansvar.
Skiftetøj
Det er altid en god ide at have skiftetøj med til særlige aktiviteter eller hvis ’uheldet’ er ude. Der
er dog ikke mulighed for at opbevare det fast i fritidsordningen for 1. – 3. klasserne.
Regler og samværsformer
Der er mange regler og ordninger, som børnene lærer at kende i hverdagen og på møderne i
fritidsordningen. Overordnet set skal reglerne være med til at understøtte gode
samværsformer. De bygger på, at en givende og aktivitetsfyldt fritidsordning skal være et trygt
og sikkert sted at være. Vi har 3 regler for samværsformer, vi i den forbindelse særligt vil nævne:

1

2

3

Vi taler pænt til
hinanden

Vi hjælper
hinanden

Vi siger ’ja’ til
hinanden

– også med oprydningen

– dvs. inkluderer hinanden i
legene, såfremt legene ikke
går i stykker af det

Sådan hjælper I jeres barn med en god skolestart:


Vis jeres barn, hvordan det skriver sit eget navn, snak om hvor I bor, og om hvornår barnet
har fødselsdag



Snak om tal og bogstaver i hverdagen



Læs bøger



Lad jeres barn tabe i spil



Lær jeres barn praktiske færdigheder, toiletbesøg, vaske hænder, tøj af og på



Lær jeres barn at kunne lytte til andre, uden at afbryde



Lær jeres barn at vente på ’at det bliver min tur’



Lad barnet få små opgaver derhjemme, så det oplever, at I er sammen om noget

Traditioner
Arrangementer i december
Midt i december er der en dag med gløgg og æbleskiver til alle forældre fra kl. 14 – 17, hvor
mange forældre bruger lidt længere tid på at hente deres børn.
Afslutningsfest for 3. klasserne
I april/maj måned afholdes en fest, hvor vi tager afsked med 3. klasses børnene, som nu skal
starte i klub.
Uge 7 og uge 26 + 27 i sommerferien
Aktiviteterne i uge 7 og de to første sommerferieuger er helt anderledes end i de normale uger.
Der er typisk omkring 30 - 60 børn og det giver mulighed for at tage meget mere ud af huset. Vi
kan f.eks. nå på Eksperimentariet, på museum og på tur til Amager Fælled.
Det kræver særlig tilmelding og betaling at være med i disse uger

Samarbejde og kommunikation
Det daglige møde er vigtigt
De faste pædagoger kan I møde flere gange om ugen mellem kl. 7.45 og 9.00, hvor det er dem,
som åbner fritidsordningen. De vil selvfølgelig også være der om eftermiddagen. Der vil være
mulighed for at stille spørgsmål eller bare få snakket med hinanden. Vi mener, at det er vigtigt
med åbenhed, at vi lærer hinanden at kende og får talt med hinanden løbende om stort og
småt.
Opslagstavler i BASEN og MINI-BASEN
I både BASEN og MINI-BASEN er der en opslagstavle, hvor børn og forældre kan orientere sig om
aktiviteter, tider, steder og børnenes tilmeldinger.
INTRA-nettet
Nyheder udsendes på skolens forældre-INTRA. Her vil I jævnligt under ’Nyt fra fritidsordningen’
høre om det særlige for perioden. På skoleporten, www.bordings.dk kan I finde teksten fra
denne folder.
Forældremøder
Der afholdes ikke særlige forældremøder i fritidsordningen. Det faste personale vil indgå
sammen med lærerne på de enkelte klassers forældremøder og der tage aktuelle punkter op.
Samordnet indskoling
Der er et godt samarbejde med skolens lærere hvor vi sammen sigter på at skabe en helhed i
børnenes hverdag. Det faste personale er med i børnenes timer fra 0.-3. klasse i varieret
omfang, alt efter hvor der er mest brug for det.
Der deltages i møder med lærerne omkring børnene og aktiviteterne i henholdsvis skole og SFO.
Lærerne deltager også i fritidsordningen ved at åbne fritidsordningen én gang om ugen i
tidsrummet fra kl. 7.45 til 9.00.

Generelt
Åbningstider
Der er åbent på alle skoledage og i uge 7, samt uge 26 og 27 i sommerferien.
Fritidsordningen åbner torsdag i uge 32 efter sommerferien.
På ikke-skoledage har fritidsordningen åbent fra 8.00 til 17.00. På skoledage er der kun åbent
om morgenen fra kl. 7.45 til 9.00 og om eftermiddagen til 17.00.
Priser pr. 1/8 2016
Forældrebetaling for fritidsordningen omfatter 12 måneder.
1. barn koster 850 kr. og 2. barn koster 650 kr.
Indbetalingen kan tilmeldes NETS og betales senest den 5. i måneden.
Udmelding af fritidsordningen sker på skolens kontor. Der er en 1 måneds varsel.
Tilmelding til uge 7, 26 og 27 sker også til kontoret.
Ferieuger og andre lukkedage
Der er lukket i skolens efterårsferie, juleferie og påskeferie, samt i ugerne 28, 29, 30 og 31.
Telefon til SFO-en
MINI-BASEN: tlf. 3527 1088 – kun telefonbesked før kl. 9.00 og efter kl. 14.00
BASEN: tlf. 3527 1087 – kun efter kl. 14.00
Morten Hartelius og Gunilla Smith

