Velkommen til Kaskaden, Lundskolens SFO.
Vi har i år 140 indmeldte børn, heraf en gruppe på mellem 10 og 15 Sfo 2 børn, her kan
man gå fra 4-6 klasse efter skoletid.
Information om vores dagligdag:
Vi åbner 6.30 hver dag og her tilbydes der morgenmad, medbragt mad må også gerne
spises. Vi lukker kl. 17.00 alle dage på nær fredag, 16.15.
Har I beskeder til personalet, skrives de i de klasseopdelte mapper som ligger fremme, det
kan være gå hjem tid, andre som afhenter, børn som skal med hjem, barnet har fri osv. På
skolens intra ligger en tilladelses seddel som i bedes udfylde en gang årligt. Lav gerne faste
aftaler med jeres børn, da vi helst sender børn på P pladsen eller ud til ’stenen’ med mindre
det er et nødstilfælde.
Hjælp gerne børnene med at holde orden i garderoberne, glemt tøj lægges i rummet ’glemt
tøj’ i skolens forhal.
Telefon beskeder modtages ml. 6.45 og 7.50. Tlf. 76 29 41 45.
Kl. 7.50 sendes børnene i skole og kommer retur kl.14.00
Nu går vi alle ud på legepladsen en halv time.
Herefter er der forskellige aktiviteter som I kan læse på intraen under ugeplaner for sfo. Da
vi for et par år siden blev en DGI certificeret Sfo, vægter vi fysisk udfoldelse og der er altid
en aktivitet i hallen eller gymnastik salen. Børnenes navne er skrevet på en liste ved
afkrydsningssedlen hvis de er ’ude af huset’, f. x. hallen eller gymnastiksalen eller på tur.
Vi har aldersopdelt grupperne, så 0.klasse samt 1. klasse har til huse i selve Kaskadens
lokaler, og de største børn i fællesrummet og sfo 2 i kælderen.
Børnene har faste computer dage hvor de må spille alderssvarende spil.
Tirsdag og torsdage laver vi frugt eller andet let mad til alle. Vi benytter ofte vores bålplads
til suppe, pandekager, varm kakao eller bare hygge.
Vi holder samtaler efter behov, og har i spørgsmål er i altid velkomne til at kontakte
personalet.
Praktisk information:
Henvendelse vedr. indskrivning samt udmeldelse sker via pladsanvisningen på 76 292929.
Børnene går i sfo fra 1.5 hvor de starter her i førskolegruppen. Til august starter de i
børnehaveklassen på skolen, hvor man vælger sfo fra eller til. Herefter er de automatisk
tilmeldt sfo medmindre de aktivt meldes ud, og kan blive her til og med 6. klasse. Der er
morgenmodul for sfo 2 børnene, de meldes til via pladsanvisningen.
Vi har ferielukket uge 28,29 og 30 i år 2015/16. Der etableres sommerferie pasning i alle
uger.

Vi har åbent alle dage før Påske.
Grundlovsdag 5.6. har vi åbent indtil middag, og dagen efter Kristi Himmelfart er der åbent
hele dagen.
Tlf. 76 29 41 45.
Gabriele Kraul 76 29 41 43 el. 24 45 14 21

