Den Blå Æske
SFO Den Blå Æske er en skolefritidsordning ved Ansager Skole i Varde Kommune.
Vi har på nuværende tidspunkt 91 børn indmeldt i SFO’en.
Rent fysisk er vi beliggende i den gamle inspektørbolig på Ansager Skole. Vi er en
funktionsopdelt SFO, hvor der er flere små legerum, og vi har et større kreativt
værksted. Ligeledes har vi adgang til skolens udearealer og gymnastiksal.

Vores åbningstider er:
Mandag – torsdag: kl. 6.20 – 8.20 og efter skoletid kl. 14.25 – 17.00
Fredag: 6.20 og efter skoletid kl. 14.25 – 16.00

Dagsrytme i Den Blå Æske:
Morgenmodul:
Kl. 6.20 – 8.20
Der er morgenhygge i SFO’en, så børnene kan få en stille og rolig start på dagen. Der
er mulighed for at få morgenmad i Den Blå Æske. Børnene kan vælge imellem
havregryn og cornflakes; groft brød med pålæg samt frisk frugt/grønt.
Det er ikke tilladt at medbringe egen morgenmad. Hvis jeres barn har allergi, så
informer os gerne om det.
Børnene bliver sendt i skole kl. 8.10.

Eftermiddagsmodul:
Kl.- 14.25 – 17.00/16.00
Vi prioriterer, at børnene efter en lang skoledag, kan vælge imellem fri leg eller at
deltage i aktiviteter om eftermiddagen. Der er både kreative aktiviteter og
bevægelseslege, hvor der er plads til fordybelse. Børnene må lege på skolens/SFO’en
udearealer og inde i SFO’en. Nogle dage vil skolens gymnastiksal også blive benyttet
til bevægelsesaktiviteter sammen med en pædagog.
Mellem kl. 14.25 og 15.00 serveres der frugt for børnene.

Forældresamarbejde:
Der vil være en pædagog, som deltager i den årlige skole-hjem samtale. Der kan
aftales ekstra samtaler, hvis det anses som en nødvendighed, for at jeres barn trives.

Tabulex:
I Varde Kommune er det blevet bestemt at kommunikation mellem institution og
hjemmet skal foregå via det digitale system, Tabulex. Her har vi en forventning til Jer
forældre om, at I sørger for at jeres barns stamkort er opdaterede, så vi kan få fat på
jer, hvis situationen kræver det. Ligeledes har vi en forventning om, at legeaftaler og
henteaftaler blive skrevet ind på tabulex.
-

Barnets stamkort, herunder tilladelser til billeder/videoer, henteaftaler, må
barnet selv give besked til personalet om aftaler/sendetider etc.
Ferietilmeldinger, enkelte fridage og sygdom.
Børnene ”tjekker” selv ind og ud på touch-skærmene i SFO.

Hvis I har brug for at komme i kontakt med SFO-personale er der mulighed for at
ringe til SFO’en. Hvis vi ikke tager telefonen første gang du ringer, er det fordi vi gør
det bedste for at være nærværende og tilstede for børnene i SFO-tiden.

Kontakt:
SFO Den Blå Æske
Telefonnr. 7994 8598
SFO Leder:
Helle O’Connor
Mail: kris@varde.dk
Telefon: 2156 3704

