Velkommen i Lærkely
Med denne lille folder vil vi gerne byde jer velkommen til Lærkely.
Vi glæder os rigtig meget til at modtage jer her i vores skønne hus i skoven.

For at lette overgangen fra Bøgely til Lærkely for jer alle, vil børnene gå på besøg i Lærkely sammen med deres helhedspædagoger, inden de skal flytte herned. Børnenes helhedspædagoger følger også børnene i Lærkely, mens de går i 2. klasse. I kan se billeder af
vores personale på opslagstavlen ved køkkenet. Børnene vil stadig have mulighed for at
gå på besøg i Bøgely.
Den første tid i Lærkely vil vi være meget opmærksomme på, at børnene føler sig trygge,
samt at de lærer huset og personalet at kende.

Gå til Lærkely og ophold i skoven
Børnene skal selv gå i Lærkely fra nul2eren. De må gå gennem skoven eller på asfaltstien
langs med grusparkeringspladsen. Har de cykel med, skal de, af hensyn til fodgængernes
sikkerhed, trække cyklen herned. De kan også vælge at sætte cyklen ved Lærkely om
morgenen.
Hvis børnene vil i skoven eller i Bøgely, så skal de aftale det med en af os, så vi ved, hvor
de er. De må kun gå til cykelstativerne ved Lærkely og til det sidste træ i skoven. Hvis de
bliver hentet, mens de er i skoven/Bøgely, skal I huske at give besked til os.

Garderober
Børnene får en garderobeplads i Lærkely. Vores garderobe befinder sig i
kælderen. Børnene må ikke lege og opholde sig i garderoben.
Det er en rigtig god ide, at børnene har skiftetøj, evt. regntøj og støvler i garderoben. Børnene bliver beskidte, hvis det er dårligt vejr – også i SFO.
Husk navn i tøj og støvler. Medbring også gerne hjemmesko.
Parkering
Når I henter børnene i Lærkely skal I parkere på grusparkeringspladsen. For at passe på
børnene er parkering forbudt på asfalten ind til Lærkely.

Åbningstider og skolefridage
Lærkely åbner hver dag kl. 14.00.
De børn, der har morgenmodul, skal som før være i Bøgely om morgenen.
I ferierne arbejder Bøgely og Lærkely sammen.
I sommer ferien samt dagene op til jul er alle børn i Bøgely.
I efterårsferien og vinterferien er alle i Lærkely.
Der er helt lukket d. 23. + 24. december, dagene mellem jul og nytår, de tre hverdage op
til påsken samt i ugerne 29+30 i sommerferien.
Grundlovsdag lukker vi kl. 12.00.
Vi har et nødpasningssamarbejde med børnehaven Skovbrynet i dagene op til påske og
uge 29 + 30. Se Skoleporten for nærmere information.

Frugtordning
I Ølgod SFO spiser vi frugt som det første, når børnene kommer fra skole. Det kan enten
være frugt, som børnene tager med hjemmefra, eller I kan vælge, at jeres barn skal være
med i vores frugtordning. Ca. 95 % af børnene er med i ordningen.
Frugtordningen koster 50kr. pr måned (juli måned er betalingsfri). Beløbet dækker et
stykke frugt og en lille ”håndhapser”, som børnene kan vælge at sidde ned og spise, eller
som de kan tage med udenfor. Vores tanker er, at frugten skal være noget, som er let at
spise7tage med udenfor, så de hurtigt kan komme i gang med at lege. ”Håndhapseren”
kan f.eks. være knækbrød, rugbrød, pasta, yoghurt eller lign.
Hvis I ønsker, at jeres barn skal være med i frugtordningen betales to gange årligt:
August-januar: 300kr. betales inden 30. august
Februar-juni: 250kr. betales inden 1. februar
Frugtpengene indbetales på konto 4394 12487916 - HUSK angivelse af barnets navn og
klasse.
Hvis der ikke indbetales rettidigt ophører barnet med at være i frugtordningen efter 2
måneder.
Meddelelser og Tabulex
I kan holde jer orienteret på opslagstavlen på Tabulex omkring de aktivitetstilbud, der er
til børnene i Lærkely. Det er dog ikke alt, hvad vi laver, der bliver annonceret på Tabulex.
Vores dag afhænger også af og bliver planlagt ud fra vejr, og vind, hvad der er brug for
eller hvis vi lige får en god ide  Vi bruger også en opslagstavle i Lærkely, hvor børnene
selv har mulighed for at holde sig orienteret. Opslagstavlen hænger på stuen med Tabulex-skærmen. Endvidere har vi et årshjul, som hænger ved køkkenet. Her kan I holde jer
orienteret om hele årets gang i Lærkely.
Husk at bruge Tabulex til at oplyse os om sygdom, fridage, aftaler, fødselsdage m.m.
Vores telefonnummer er: 20 51 97 68, men den skal kun bruges til akutte beskeder, som
ikke kan klares via Tabulex. I vil opleve, at telefonen ikke altid vil blive besvaret ved
travlhed.

Foreningssamarbejde
Vi har i SFO’en et samarbejde med en række foreninger. Formålet er, at børnene har mulighed for at gå til aktiviteter i SFO-tiden, hvor de bliver fulgt af kendte voksne. Se skoleporten for yderligere information.

Fælles fødselsdage
I Lærkely fejrer vi børnenes fødselsdage ved én gang i måneden at gå på
Kebabhuset med de børn, der har fødselsdag i den pågældende måned.
Vi laver opslag på Tabulex med dato og børnenes navne.
Legetøj
Det er ikke tilladt at medbringe legetøj i SFO
2. og 3. Klasses-klub
I Ølgod SFO tilbyder vi en 2. klassesklub og en 3. klassesklub til børnene. Som navnene antyder, så er det to klubber for de elever, der går i 2. og 3. klasse. Hver måned arrangerer
klubberne et tilbud til hver årgang. SFO’ens tanker omkring klubberne er, at der skal ske
en udvikling i aktiviteter i de år, man går i SFO. De største børn skal have de største udfordringer og de største privilegier. På den måde viser vi dem, at vi ”vil dem”. Giver vi
børnene ansvar, så udviser de også ansvarlighed.
Når vi planlægger aktiviteterne, forsøger vi at give børnene forskelligartede tilbud.
For 2. klassesklubben er det helhedspædagogerne, som bestemmer og planlægger aktiviteten. Det er aktiviteter, som kan afvikles i løbet af eftermiddagen, og som sker i nærområdet, men altid et andet sted end Lærkely.
For 3. klassesklubben er det børnene selv, der bestemmer, hvad vi skal lave. De ligger forslagene i en kasse, og bagefter snakker vi om, hvad der kan lade sig gøre, og hvornår det
kan lade sig gøre. Aktiviteterne foregår nogle gange om eftermiddagen væk fra Lærkely,
men de kan også foregå om aftenen, hvor vi er i Lærkely. Aftenaktiviteterne er et tilbud,
som børnene i samråd med deres forældre kan vælge til eller fra.
Aktiviteterne der foregår for klubberne om eftermiddagen er SKAL-ting, hvis børnene er i
sfo den dag, da de skal styrke sammenholdet.
Det vigtigste formål for 2. og 3. klassesklubberne er dog, at børn og voksne skal have det
sjovt sammen og får en masse gode oplevelser, når vi er i SFO.

Overgangen til Juniorklubben
Ligesom vi arbejder sammen med Bøgely om
overgangen hertil, arbejder vi også sammen med Juniorklubben,
så vi sikrer, at børnene kommer godt videre herfra.
3. klasse flytter til juniorklubben, den samme dag, som 1. klasse starter i Lærkely. For at
lette overgangen fra Lærkely til Juniorklubben, vil børnene gå på besøg i Juniorklubben
sammen med en pædagoger fra Lærkely. Den samme pædagog følger også med børnene, når de flytter i Juniorklubben. Børnene vil stadig have mulighed for at gå på besøg i
Lærkely.
Jeres børn er nu blevet ældre, og de klarer mange ting selv, men vi håber stadig, at I vil
tage jer tid til at snakke lidt, når I henter. Den tætte kontakt mellem forældre og Sfo er
meget vigtigt for vores samarbejde omkring børnene. Kom altid til os, hvis der er noget,
som I er i tvivl om, eller hvis I har ris eller ros.

Vi ser frem til mange gode dage sammen med jer alle her i Lærkely.
Venlig hilsen personalet i Lærkely

