Årsplan for skoleåret 2018/2019

Uge 32:

SFO holder åbent dagligt fra klokken 7.00 -17.00.

Uge 33:

Opstart efter ferien.

Uge 34, 35 og 36:

Der er fokus på bevægelse for alle. Vi slutter af med en fælles aktivitet
fredag den 7/9, hvor også forældre, søskende og andre interesserede er
velkomne.

Uge 37, 38 og 39:

Der er fokus på den enkelte klasses trivsel, og kontaktpædagogen vil
have nogle eftermiddage med sin egen klasse, hvor der tales om
kammeratskab og trivsel.

Uge 40:

Emneuge sammen med skolen; derfor er der ikke en masse aktiviteter i
SFO om eftermiddagen.

Uge 41:

Åbne værksteder

Uge 42:

Efterårsferie på skolen, så SFO holder dagligt åbent fra klokken 7.00 –
17.00 for de tilmeldte børn (tilmelding vil foregå via intra).

Uge 43:

Åbne værksteder

Uge 44, 45, 46 og 47:

Ugerne vil få en samlet overskrift, der meldes ud inden forløbet starter

Uge 48, 49, 50 og 51:

Der er gang i julerierne i SFO – både i form af pynt, gavefremstilling og
juletræsfest (20/12)

22/12 -6/1:

Juleferie – de nævnte datoer inklusive

Uge 2:

Det er første skoledag den 7/1 2019– og SFO holder som altid åbent fra
7.00 -8.00 samt igen efter endt skolegang.

Uge 2:

Opstart efter ferien.

Uge 3, 4,5 og 6:

Ugerne vil få en samlende overskrift, således at der vil være en
sammenhæng mellem værkstedstilbuddene.

Uge 7:

Vinterferie på skolen. Åbent i SFO dagligt fra klokken 7.00 – 17.00 for de
tilmeldte børn (tilmelding vil foregå via intra).

Uge 8 og 9:

Vi gør klar til førskolestart og holder Åbent Hus for de kommende
førskolebørn.

Uge 10, 11, 12, 13, 14 og 15:Diverse Åbne Værksteder.
4/4:

Årsfest i almindelig SFO-tid

12/4:

Påskeharen kommer på besøg

15. – 17/4:

Skolen holder påskeferie men der er åbent dagligt i SFO fra klokken 7.00
– 17.00 for de børn, der er tilmeldt via intra

Uge 15, 16, 17, 18, 19+20: Kulturuger i SFO. Vi finder en samlende overskrift for perioden, og
børnene vil i løbet af ugerne deltage i forskellige værksteder.
Uge 21, 22, 23, 24 og 25: Der er fokus på bevægelse for alle. Vi slutter af med en fælles aktivitet
torsdag den 21/6, hvor også forældre. Søskende og andre interesserede
er velkomne. Husk skolen er lukket den 4/6 samt 5/6. SFO holder åbent
den 4/6 fra 7.00- 17.00 – men har lukket den 5/6.
Uge 26:

Afslutningsuge i SFO.

Uge 27:

Åbent i SFO dagligt fra klokken 7.00 – 17.00 for de tilmeldte børn
(tilmelding vil foregå via intra).

Uge 28:

Der er flere pasningsformer i uge 28.
Der er pasning dagligt i SFO fra klokken 7.00 – 17.00 for de tilmeldte
børn. Der er egenbetaling for pasning i disse dage.
Mandag den 9/7 – tirsdag den 10/7 er der koloni for førskole og 0.
årgang for de tilmeldte børn. Der er egenbetaling for deltagelse.
Onsdag den 11/7 – fredag den 13/7 er der koloni for 1., 2. og 3. årgang
for de tilmeldte børn. Der er egenbetaling for deltagelse.

Uge 29, 30 og 31:

Ferielukket i SFO. Vi åbner igen mandag den 6/8 2018 klokken 7.00.

