Årshjul for SFO Lindebjerg og Klub Roskilde Nord – Impulsen
2016 - 2017

2016
Maj

Tid og sted

Aktivitet

Ansvarlig

Formål

Klubben –

I opstarten hentes
børnene på skolen
og følges i klubben
af en voksen.
De første 2 uger vil
der være
introduktion af de
forskellige
værksteder og akt. i
klubben.

Klub Impulsen

Give børnene tryghed i
transporten fra skole til klub.
At danne relationer mellem
børn og voksne og øge
trivsel.
At give mulighed for at
kende klubben og dens
muligheder.

Kend Din Klub quiz

Klub Impulsen

Børnene
starter i
klubben
mandag
02.05.16

Maj

Klubben –

Klubben udarbejder et
forløb med synlig og
målstyret læring.

Man, tirs, ons i
uge 21

Børnenes svar på quizzen
giver os mulighed for at
rette op på huller i børnenes
kendskab.
Evaluering af synlig og
målstyret læringsforløb.

Juni

AugustJuni

November

Klubben –

Klub Impulsen

Fredag
24.06.16
Mandag
26.06.16

Sidste skoledag.

Man+tirs
d.27.+27.06

Overnatning i
Boserup Skov.
Mini-koloni for 3.kl

Skolen –

Understøttende
undervisning og
tilsyn.

Ledelsen

Supplerer den faglige
undervisning og inddrager
bevægelse og variation i
skoledagen. Støtte
elevernes trivsel.

3.klasser på besøg i
klubben.

SFO Team3 og
Klub Impulsen

Give børnene kendskab til
Klubben og dens
muligheder.
Skabe tryghed i
overgangen.

Juleshopping på
Ros Torv med
deltagelse af
pædagog fra
Impulsen.

SFO Team3

Give mulighed for at danne
relationer mellem børnene
og pædagogerne i Klubben.
Samt at se børnene i en
anden arena.

Pædagoger
fra SFO og
Klub varetager
UUV på
skolen, samt
tilsyn.
Klubben –

Klubben overgår til
ferieåbningstider kl.
10-16

Oplevelser/fordybelse

02.11.16
08.11.16
16.11.16
December

I ferien er der skiftevis åben
på Impulsen og
Engbækgård.
Dette for at alle kan afvikle
ferie, samt at øge
relationerne mellem
børnene på tværs af
afdelingerne.

Juleture –
06.12.16
07.12.16
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December
SFO/Skole
Der udarbejdes
SFO Team3
statuspapirer på
Inklusionsvejleder
børn der har særlige
behov.
Deadline 1.januar.
2017
Januar
Forvaltningen
Forvaltningen
udsender
klubmateriale til
forældrene.
Februar
Klubben –
Børnene har
SFO Team3/Klub
mulighed for at
Åben for SFO
komme i klubben
børn i klubben sammen med en
i vinterferien.
SFO pædagog
20.02.16
21.02.16
22.02.16
Marts

Klubben –

April

Onsdag
d.22.03
Onsdag
d.29.03
Onsdag
d.05.04
Klubben –

Klubben –

At øge børnenes kendskab
til klubben og derved skabe
tryghed. Børnene får
mulighed for at bruge
klubben og dens
muligheder. Skabe tryghed i
overgangen.

SFO/3.kl besøger
Klub Impulsen kl.
13-16.30

SFO Team 3/Klub

Give børnene kendskab til
klubben og dens
muligheder, samt danne
relationer til Klubbens
personale.
Skabe tryghed i
overgangen.

Overdragelsesmøde
Kl. 10 -11.30

SFO Team3/Klub

At overlevere alle børn. At
drøfte børn med enkelte
opmærksomhedspunkter.

Onsdag
d.05.04.
Kl.10-11.30

April

Med henblik på at søge evt.
støtte fra PPR.

Forældremøde for
3.klasses forældre.
Personale fra SFO
deltager.

Klub

Der aftales her et yderligere
møde hvis der er børn med
særlige behov, diagnoser
o.a
At formidle til forældrene
hvilke forventninger vi har til
børnene og forældrene. At
oplyse om hvad det vil sige
at gå i Klub og formidle
hverdagen. Introduktion til
Klubben og dens
muligheder. Synliggøre
indsatserne i opstarten og
formålet med disse.
Informere om synlig og
målstyret læring i
opstartsperioden og
formålet med dette.
 læringsgrundlag
 struktur og
dagligdag
 indsatsområder
 samarbejdet med
skolen
 dialog

Årshjul for SFO Lindebjerg og Klub Roskilde Nord – Impulsen
2016 - 2017
April
SFO –
3.klassefest
SFO Team3
Fredag
Afslutningsfest på
d.28.04
SFO. Der deltager
min. 1 personale fra
klubben.
Maj
Klubben Klubstart
Klub
Børnene hentes på
Tirsdag
skolen kl.14 ved
d.02.05.17
Stenen og vi følges
i klub.
Maj
Klubben –
Evaluering af
SFO - en
Onsdag
årshjulet, samt
personale fra
d.10.05.17
udarbejdelse,
gammelt team3
Kl.10-12
tilretning, udvidelse
og en fra nyt
af næste årshjul.
team3
Klub - samme

At danne relationer mellem
børn og voksne. Skabe
tryghed i overgangen.

Skabe tryghed i transporten
fra skole til klub, samt
danne relationer.

At evaluere
samarbejdsaftalen og
årshjulet.
At planlægge samarbejdet
for det kommende år.
Forventningsafstemme.

