22 78 10 32

Kontakt til leder
Merete Bonnén:
30 32 04 41

Personalet kan altid
kontaktes i
åbningstiden.
Så tag endelig fat i
os, hvis der er noget
I undrer jer over
eller har spørgsmål
til😊

Adgang til Tabulex:
Som forældre har I adgang til Tabulex via
www.boerneweb.dk . Første gang I logger på er det
med NemID, derefter opretter I eget login.

Kontakt til SFO
Myretuen på
telefon:

SFO
Myretuen
Ved afd. Horne skole

Et godt sted at være

Åbningstider:
6.15-8.00 og 13.45-17.00
Fredag lukker SFO’en 16.00

Tabulex
Tabulex er en digital platform vi benytter
os af i SFO.
Programmet bruges af pædagogerne
til følgende:
Tjekke om børnene er i SFO eller har fri.

Påklædning, garderobe og skiftetøj
Vi øver børnene i selv at vurdere, hvilken
påklædning, der er nødvendig, hvis de skal
lege udenfor. Alt efter årstiden, hvor længe
de skal være ude og hvor de skal lege
henne. Vi hjælper naturligvis de børn på
vej, der har svært ved selv at vurdere det.
Det er et forældreansvar, at der er skiftetøj
til børnene i deres garderobe, samt at det
passer til årstiden. SFO har desværre ikke
skiftetøj liggende.

Legeaftaler
Ved legeaftaler, skal personalet i SFO’en
have besked, for at kunne sende barnet
hjem med andre forældre. Opret derfor en
aftale på Tabulex.
Laver børnene legeaftaler i skoletiden er
det en udfordring – for SFO skal have
accept af jer. Så lav helst aftaler
derhjemme fra.

Moduler:
Morgenmodul: 6.15 – 8.00 (i
ferieperioder fra 6.15- skolens normale
lukketid = 13.45)

Have overblik over hvor børnene befinder sig
i SFO.
Have overblik over hvornår de forskellige
børn skal sendes hjem, til sport osv.
Se børnenes tilmeldinger til de forskellige
ferieperioder.

Eftermiddagsmodul: 8.00-17.00 (også
i ferieperioder, om fredagen 16.00)

Finde kontaktoplysninger på forældre, hvis
der er brug for at komme i kontakt med jer.

Heldagsmodul: 6.15-17.00 (også i
ferieperioder, om fredagen 16.00)

Vi forventer, at I forældre bruger
programmet til følgende:

Lukkedage i SFO:

At tjekke at stamkort er opdaterede med
jeres kontaktoplysninger

Uge 29+30 i sommerferien (her er
mulighed for nødpasning)

At melde sygdom

Dagen efter Kristi Himmelfart.
De 3 dage før Påske.
Mellem jul og nytår (24.12 + 1.1.
incl.)

At melde fri, også ved legegrupper og
fødselsdage i klassen.
At lave aftaler, eks. Selvbestemmer, skal
sendes til sport eller en evt. legeaftale den
enkelte dag.
At give tilladelser – kørsel, foto og om barnet
selv må give besked til SFO om sendetid,
aftaler osv.
At tilmelde/afmelde børnene i ferieperioder.

