Velkommen til Hylke SFO
Hylke skole er netop åbnet i helt nye lokaler, som hænger sammen med både byens Multihus, som tidligere var
byens skole, og byens børnehave. Hylke skole er en del af Virring skole – en såkaldt anneksskole.
Ledelsesmæssigt hører vi således under Virring skole; men der er en afdelingsleder for det samlede tilbud i
Hylke.
Personale i Hylke:
Afd. Leder: Vibe Grane
Pædagog: Christina Emmertsen
Pædagog: Merete Nielsen
Målsætning:
Hylke SFO er et pædagogisk tilbud, hvor børn og forældre mødes med åbenhed og respekt. Et sted hvor alle
børn møder voksne, som viser omsorg, nærvær, engagement og fordybelse.
Aktiviteter:
Hylke SFO er en såkaldt bevægelses- SFO. Vi lægger meget vægt på, at børnene får rørt sig hver dag, og trives
godt med at bruge deres krop. Natur og legeplads er noget af det bedste vi ved, og vi ønsker at inspirere
børnene i samme retning.
Der er også masser af plads til, at børnene selv vælger beskæftigelse. SFO skal være et fristed for børnene,
hvor deres egne lyster og interesser er i højsæde. Personalet sætter også kollektive lege i gang. Nogle gange er
det frivilligt at deltage; men der kan også være aktiviteter, som personalet tilrettelægger for en gruppe børn.
Faste Rutiner:
De børn, som har brug for morgenpasning, møder i børnehaven, hvor de tilbydes en sund og varieret
morgenmad. Det er også i børnehaven de sidste børn samles hygger sig fra 16.30-17. I ferierne er der ligeledes
et tæt samarbejde så ressourcerne udnyttes bedst muligt; men børnene vil sjældent være sammen hele dagen.
Forældresamarbejde:
I SFO er børn meget selvhjulpne og behøver ikke forældrene til at hente og bringe. Derfor kan
forældresamarbejdet let blive nedprioriteret. Vi ønsker et tæt forældresamarbejde, og vil gerne i dialog om
vores pædagogiske praksis. Kom derfor endelig til os med spørgsmål og kommentarer.
Praktisk info:

Åbningstider:
Skoledage: 6.30-8.10 (morgenpasning foregår i børnehaven)
13.00-17.00 mandag - torsdag
13.00-16.00 fredag
Skolefridage: 6.30-17.00 mandag - torsdag
6.30-16.00 fredag
Lukkedage:
Dagen efter Kristi Himmelfart
Grundlovsdag
Uge 28, 29, 30
d. 24 og 31 dec. Samt dagene mellem jul og nytår
De 3 dage før Påske
Til pasning i skoleferierne tilmelder man sig via intra´en
I ferierne samarbejder vi med børnehave Tusindfryd og Kastaniehuset i Viring

