Klub Mini og Maxi

Klub Mini og Maxi
Idestrup Privatskole
Vores 4 grundpiller i klub Mini og Maxi;

•

fantasi

•

faglighed

•

tryghed

•

kreativitet

Information:
Klub Mini og Maxi
Kirkevej 5
4872 Idestrup
Telefon - 81 10 31 15

SFO skolefritidsordning modtager børn fra børnehaveklasse til og med 7
klasse.
Åbningstider:
Vi har åbent alle hverdage fra kl. 6.30 til 8.00 og igen fra 12.45 til 16.45.
Om fredagen lukker vi klokken 16.
På skolefridage er tiderne de samme som på hverdage.
Åbningstiden i Klub Mini og Maxi følger skoledagene. Dog ikke i
sommerferien.

Personale:

Laila Olesen - Praktisk pædagogisk koordinator til skoledelen

Mette Sivebæk - SFO afdelingsleder

Camilla Johannesen - kreativ ansvarlig

Martin Kiving - fast morgenåbner og efter skole indskriver

Maria - medhjælper

Målsætning:
Vi vil gerne være SFO’en som ingen vil hjem fra.
Vores mål er, at børnene har et rum i deres hverdag, der er så trygt og stimulerende, at de udvikler deres fantasi og nysgerrighed til gavn for egen
læring.
Vi arbejder helt bevidst på, at børnene har så god en hverdag, at SFO’en
er et tilvalg for børnene. Et sted de rigtigt gerne vil hen.

Vores pædagogik:
Vi ser barnet som unikt. Børnene er fremtidens vigtigste ressource og skal
have rum og sikkerhed til at udvikle sig.
Alle børn er forskellige, og derfor understøtter og udfordrer vi børnene
forskelligt, så de har lige vilkår for at udvikle sig.
Vi fokuserer på at lære dem at begå sig i fællesskaber på tværs af deres og
kammeraternes forskelligheder.
Tryghed og nærhed viser vi
blandt andet ved at skabe rutiner og struktur i dagligdagen. Vores børn bliver set og
hørt og som voksne arbejder
vi med børnegruppens medansvar.

Hverdag og aktiviteter:
I klub Mini og Maxi har vi faste rutiner for hverdagen.
Barnet kan hver morgen mødes af den faste morgenåbner, som serverer
morgenmad. Vi tilbyder morgenmad fra 6.30 til 7.30. En god og nærende
morgenmad, til at starte dagen på.
Klub Mini & Maxi har planlagte, voksenstyrede aktiviteter, hvor der tages højde for venskabsgrupper i og på tværs af skolens klasser.
Vi har aktiviteter baseret på læring og udvikling, hvori den frie leg trives.
Vi har udendørsaktiviteter i form af fælleslege, boldspil og natur aktiviteter (bål og plantekasser).
Mindfullness og Yoga er en af de aktiviteter, som vi tilbyder hele året
rundt i små grupper.
Vi lærer vores børn at mærke efter hvilke aktiviteter de har lyst til. Vi tror
på, at vi derved skaber værdifuld læring hos barnet.

Vores aktiviteter for
hverdagen er beskrevet
sådan at familie og barn
kan tale sammen om
hverdagen i SFO’en.

Medbestemmelse og medansvar:
Vi holder børnemøder med børnene, hvor de kan komme med ideer og
ønsker for hverdagen.
Børnene får medansvar for at passe på de ting vi har i SFO’en.
Information og forældresamarbejde:
Vi informerer løbende om begivenheder og aktiviteter i klub Mini & Maxi, bl.a. ved;
•

et månedligt nyhedsbrev

•

ophængt infoskærm der også deles, så man som forælder kan se den
derhjemme.

•

forældremøde hvor SFO’en informerer, og man kan stille spørgsmål.

For at knytte et tættere samarbejde mellem medarbejdere og forældre, og
samvær forældrene imellem, inviterer vi til forældrekaffe sidste torsdag i
alle lige måneder.
Derudover inviterer vi til “Åben SFO” for skolen og lokalområdet to gange om året.

Rammer:
SFO’ens fysiske rammer giver god mulighed for aktiviteter af forskellig
slags - fysiske og kreative.
Vi er 2 bygninger - klub Mini og klub Maxi. I disse er der en varieret
række opholds- og aktivitetsrum, køkken, garderober, toiletfaciliteter osv.
Indretningen lægger op til både store og små legegrupper. Det giver mulighed for emnebaserede projekter.
Vi har en grøn legeplads med bålsted, samt boldbaner til bevægelse og
sport. Vi har også adgang til hal og fællessal.
Vores asfalterede legeplads lægger op til motoriske udfoldelser som
skateboard/løbehjul, mooncars og fælles lege.
Ligeledes er der rum til både film og mindfullness, scene, teater samt kreativt værksted.
Personalesamarbejde:
Arbejdet i klub Mini og Maxi er delt op, så hver medarbejder har ansvar.
F. eks. kan en have ansvar for trivslen, mens en anden har ansvaret for det
kreative værksted, og en tredje har for områderne udendørs.
Der afholdes også personalemøder hver måned, hvor personalet planlægger ugeskemaer, indkøb af mad og laver aftaler den kommende periode.
Samarbejdet med skolen har ligeledes en høj prioritet for Klub Mini og
Maxi. Her har en medarbejder til opgave at samarbejde med skolens personale om “den røde tråd”

Tradi oner:

Vi har en masse tradi oner, som vi hvert år ser frem l og glæder os l at
a olde med børnene.

Det er tradi oner som:
•

Fastelavn

•

Fodbold NFC– Fodboldstævne i Nykøbing F

•

Forårs forberedelse – Jord l bord (plantekasser)

•

Påske – Vi laver påskelege. Vores krea ve værksted har åbent for
klip og klistre

•

Sankt Hans

•

Skolefesten i august

•

Bag for en sag- Vi har forældrekaﬀe

•

Halloween – Vi laver masker/klip og taler om det uhyggelige og læser måske uhyggelige historier. Vi har det pædagogiske køkken
åbent.

•

Jul- Det krea ve værksted lbyder krea ve udfoldelse i forhold l
julepynt. Op pyntning af vores SFO, Ly2e l julehistorier og se ﬁlm.

•

Åben SFO- Åben SFO i marts for nye forældre l de kommende
0.0. børn. Åben SFO før sommerferien, hvor alle børn og voksne er
velkommen.

•

Fodbold NFC

Vi glæder os l at se dit barn i klub Mini og Maxi!

