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Kære forældre
Hensigten med denne lille skrivelse er at give en kortfattet
orientering om tidlig SFO på Sennels Skole. Tidlig SFO børnene
har vi døbt Mejserne.
Personale
Birthe Munk Andersen
Laila Elvton Kristensen
Britta Falshøj
Louise Smed
Inge Mette Steffensen
Dorte Nørgaard
Karen Marie Bornerup/
Henriette Mølholt
Daglig åbningstid
Mandag til torsdag
Fredag

leder
pædagog
pædagogisk assistent
pædagogisk assistent
pædagogmedhjælper
pædagogisk assistent timelønnet vikar
børnehaveklasseleder

6.00 – 17.00
6.00 – 16.30

Sennels SFO
Sennelsvej 122
7700 Thisted
Tlf. 99 17 34 20
Børn
Pr. 1. januar 2014 har vi i Sennels SFO 61 tilmeldte børn.
Derudover har vi i perioden 1. april til 1. juli Mejsegruppen, som i
indeværende år bliver på 15 børn.

Samarbejde mellem børnehave og SFO/skole
At bevæge sig fra børnehave til SFO/skole kan være en stor
udfordring for både børn og forældre.
Det er intentionen fra Sennels Børnehave og Sennels Skole at
give børnene et sammenhængende forløb i overgangen mellem
børnehave og Skole/SFO.
Som tiltag for at opnå dette, spiser vi fælles morgenmad en
gang i ugen, og børn fra storegruppen kan efter jul komme på
morgenbesøg i SFO. Vi samarbejder i ferieperioder, arrangerer
fælles ture ud af huset for børnehaveklassen og de største
børn i børnehaven og umiddelbart før 1. april er de nye ”Mejser”
inviteret på besøg i SFO to formiddage.
Vi ønsker at give børnene en nænsom start på livet i skolen.
Tiden som Mejser giver mulighed for, at børnene gradvis kan
blive fortrolige med skolen og skolens struktur.
Intentioner for arbejdet med Mejsegruppen:
• At børnene oplever en glidende overgang fra børnehave til
SFO/skole.
• At børnene får èt skift af gangen.
• At børnene bliver fortrolige med skolen og skolens
struktur.
• At børnene får kendskab til de voksne på skolen.
• At børnene får mulighed for at blive én gruppe inden
skolestart.
• At Mejserne og børnehaveklassen har fælles aktiviteter.
• At børnene bliver en del af det store fællesskab på skolen.
• At børnene efter sommerferien starter i børnehaveklasse
med overskud til de nye udfordringer, som venter dem.
• At forældrene når at vænne sig til det nye kapitel i
børnenes liv.

Mejserne skal være med til morgensang, og kommer til at
deltage i aktiviteter sammen med børnehaveklassen.
Målet er at børnene, når de starter i børnehaveklasse efter
sommerferien har kendskab til de voksne, de fysiske rammer og
praksis på skolen.
Aktiviteter
Det er ikke hensigten, at børnene skal være ”skolebørn”.
Børnene skal snuse til skolelivet ved at blive kendt med
strukturen i skolen og deltage i aktiviteter, som bliver en del af
hverdagen, når de starter i børnehaveklasse
Formiddagen byder på leg og bundne aktiviteter. Aktiviteterne
veksler på de enkelte dage.
• Madlavning/bagning
• Idræt i hallen/gymnastiksalen
• Udedag
• Aktiviteter i børnehaveklassen sammen med Karen Marie
• Besøg på biblioteket
• Deltage i svømning sammen med børnehaveklassen (en lille
gruppe ad gangen)
• Udendørs aktiviteter
• Læsevenner

Hver formiddag vil der blive arbejdet med aktiviteter som har
særlig fokus på skolemodenhed.
Mulige emner:
• Træne evnen til at modtage kollektiv besked
• Evne til dialog
• Sociale færdigheder – samvær og samarbejde
• Højtlæsning

•
•
•
•

Opgaver – farve, form, rim, remser
Værksteder
Fysisk aktivitet
Matematisk, sproglig og skriftlig opmærksomhed

Eftermiddagen er børnenes ”frie tid” til leg og deltagelse i
aktiviteter efter ønske.
Der er ikke fast mødetid for Mejserne. Men af hensyn til
planlagte aktiviteter bør forældrene vurdere, hvornår det er
mest hensigtsmæssigt at aflevere børn.
Der bliver orienteret om kommende aktiviteter via tavlen og
MinInstitution.

Dagsrytme
6.00

Grotten åbner.
Der serveres morgenmad. Leg og frivillige
aktiviteter

8.00

Skolebørnene sendes i skole

8.45 – 9.00

Mejserne går til morgensang

9.30

Formiddagsmad

9.30 – 11.00

Leg og bundne aktiviteter

11.15

Mejserne spiser madpakker

11.45

Mejserne går ud på legepladsen

12.00

Skolebørnene begynder at komme tilbage til
Grotten
Alle er ude på legepladsen

13.45

Mejserne spiser eftermiddagsmad

14.00

Leg og frivillige aktiviteter for alle – ude eller
inde efter ønske

17.00

lukketid – 16.30 fredag

Ugeplan - Planen er vejledende, der skal være plads til at være
impulsiv.

8.45 – 9.00

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Udedag
8.00 – 12.00
1/3
Mejsegruppe
Sammen med
BørnehaveKlassen.

Morgensang

Morgensang

Morgensang

Morgensang

Bibliotek

Bålmad/

Besøg af
læsevenner.

udeaktiviteter

11.15 – 11.45

2/3
Mejsegruppe
aktiviteter
hjemme
Madpakker

10.05
Børnehaveklassen
Madpakker

Madpakker

Madpakker

Madpakker

11.45 – 13.45

Ude

Ude

1/3

Ude

Ude

Eftermid dagsmad
Leg
aktiviteter
ude eller
inde

Eftermid dagsmad
Leg
aktiviteter
ude eller
inde

Mejsegruppe

til svømning
2/3

Mejsegruppe

13.45
14.00 – 17.00

Eftermid dagsmad
Leg
aktiviteter
ude eller inde

Eftermid dagsmad
Leg
aktiviteter
ude eller
inde

ude
Eftermid dagsmad
Leg
aktiviteter
ude eller
inde

Praktiske oplysninger
• Hvis børnene er syge eller holder fri, vil vi meget gerne
have besked – telefon eller MinInstitution.
• Hvis børnene bliver hentet af andre, vil vi meget gerne
have besked - MinInstitution.
• Husk altid at sige goddag og farvel og ”Bibbe” på skærmen.
• Der er ingen fast mødetid for Mejserne, men undgå
venligst at aflevere børn, mens der er morgensang.
• Man må gerne have legetøj med hjemmefra, men det er på
eget ansvar.
• Det er praktisk med navn på/i alt som børnene har med i
SFO/skole.
• Børnene skal have indesko og skiftetøj med.
• Børnene skal have madpakke med til frokost – ingen
drikkelse, der serveres vand og mælk.
• Børnene tilbydes morgen-, formiddags- og
eftermiddagsmad i SFO
• Der orienteres om aktiviteter m.m. på whiteboard tavlen i
gangen og via MinInstitution.

