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Velkommen
Med dette informationshæfte ønskes I og jeres barn rigtig hjertelig velkommen til
Danehofskolens Skolefritidsordning, som i daglig tale kaldes Spiren.
Information
Danehofskolens SFO, Spiren,
Skolevej 15, 5800 Nyborg
Tlf.nr. 63 33 80 65
www.danehofskolen.dk
Leder: Vakant
Pædagog Pernille Stougaard-Nielsen
Pædagog Nesrin Kalem
Pædagog Elisabeth Søvndal Kirk
Pædagogmedhjælper Connie Jørgensen
Pædagogmedhjælper Benny Ferdinandus
Pædagogmedhjælper Helle Hørbye

Ind og udmeldelse
Ind og udmeldelse af SFO foregår via den digitale pladsanvisning på Nyborg
Kommunes hjemmeside.
Indmeldelse kan ske fra dag til dag og udmeldelse med en måneds varsel, fra den 1.
eller den 15. i hver måned.
Modulordning
Morgenmodul 6.00 - 8.00 (636 kroner pr. måned i 11 måneder pr.1/1-2022). Hel dag
6.00 - 17.00 (1320 kroner pr. måned i 11 måneder pr.1/1-22)
Pasningstilbuddet omfatter kun 11 måneder af året. Vi har lukket i juli måned, samt
ugen mellem jul og nytår.
Dog tilbydes der i disse uger pasning for de børn, der har behov, hvor prisen pr. 1.
januar 2022 er 685 kroner pr. uge.
I betalingsugerne er der tilmelding på digital pladsanvisning, borgerservice.

Beskrivelse
Spiren er en del af Danehofskolen, afdeling Vindinge.
Spiren råder over et værksted, et fællesrum, et tumlerum, et mindre rum og et multirum. Vi
har mulighed for at benytte skolens faglokaler, gymnastiksalen og Vindinge Hallen når den
er ledig.
Vi har et meget stort udeareal med legeplads, asfaltbane, multibane, krat og bålhytte.
At starte i Spiren:
Der er mange ting der bliver vendt op og ned på, når man bliver skolebarn. I Spiren skal
man kunne klare mange ting selv, så som at kunne sørge for sit tøj, herunder snøre sko,
skifte tøj når det er vådt, holde orden på sin garderobeplads, toiletbesøg, og mange andre
småting.

I Spiren vil vi gerne skabe et rart og trygt sted for børnene, hvor de møder nærværende,
omsorgsfulde, ansvarlige og engagerede voksne. Vi er anerkendende og har en positiv
indgangsvinkel til det enkelte barn.
Vores udgangspunkt er, at vi tænker og handler ud fra et demokratisk og ligeværdigt
menneskesyn. Vi opfatter børnene som selvstændige, aktive individer med viden, drømme,
meninger og tanker om fremtiden.
Børnene involveres og har mulighed for indflydelse på egen situation og de mødes med
omsorg, respekt og anerkendelse.

Dagens gang i Spiren:
6.00: Spiren åbner. Der er mulighed for at få morgenmad indtil klokken 7.30. Der er tid til
stille opvågning samt leg, spil, tegne og lignende aktiviteter.
7.55: Børnene samles og sendes i skole.
Når de har fri fra skole bliver de sendt over i Spiren, hvor de har mulighed for at vælge
mellem forskellige aktiviteter eller lege frit.
17.00: Spiren lukker.
Eftermiddagsmad:
Vi opfordrer til at børnene har en eftermiddagsmadpakke med, Spiren har et køleskab i
køkkenet til dette.

Skolefri dage
I forbindelse med skolefri dage og ferier er åbningstiden 6.00-17.00, og der vil forekomme
pasning i afdeling Nyborg.
I modtager en tilmelding, som skal udfyldes så nøjagtigt som muligt af hensyn til
planlægningen af personalets ferie.
I betalingsferierne, foregår tilmeldingen på digital pladsanvisning, borgerservice.
Jeres barn skal møde senest kl. 9.30 af hensyn til ture ud af huset.

Flyveren:
Flyveren er den voksne, der sender børn hjem, hvis de skal gå selv eller med bus. Hvis
børnene blive hentet, skal de huske at sige farvel til en voksen og trykke sig ud på ipaden
Aula
I Aula komme-gå modulet, krydses børnene hver dag ind af den sidste lærer i klassen. Det
er en god idé at tale med børnene om de skal i SFO eller hjem lige efter skole.
Det er forældrenes ansvar at give besked om, hvornår barnet skal sendes hjem eller til
sport; samt hvis barnet er syg eller holder fri. Dette gøres let med AULA APP til forældre
Det er vigtigt at huske dette, da vi ellers kan bruge lang tid på at lede efter børn der ikke er
her.

Garderober:
Alle børn får tildelt deres egen garderobeplads. På garderobepladsen skal der altid ligge
overtøj efter årstiden, skiftetøj og eventuelt sutsko.
Husk at skrive navn i alt tøj og fodtøj!
Børn og forældre er medansvarlige for hvordan der ser ud i garderoben, husk derfor altid
at tjekke om der er ryddet op rundt om og under garderobepladsen, inden i går hjem.

Arrangementer
I Spiren holder vi årgangsfester for hver årgang, fx bamsefest, sportsfest eller gallafest
Naturligvis følger vi også op på traditioner som Halloween, jul, fastelavn, påske og Skt.
Hans, som vi fejrer med aktiviteter for børnene.

Oprydning
Når I henter jeres barn, beder vi jer om at hjælpe os, ved at give barnet tid til at rydde det
legetøj op som det har leget med. Dette gælder også udendørs, hvor cykler skal i skuret.
Dokumentation
I indgangen har vi en tavle hvor I kan se hvilke personaler der er på de forskellige
værksteder, og hvilke aktiviteter der er.
Rundt omkring i Spiren kan I se billeder fra forskellige arrangementer og hverdagen.
Hver uge sender vi en aktivitetsplan ud, hvor I kan se hvad vi skal lave den følgende uge.

Mobilpolitik
Børnene må gerne have mobiltelefon med når de er i SFO’en, men den skal være i tasken.
Børnene må kun ringe eller sms fra deres mobiltelefon i samråd med en voksen fra Spiren
eller en forældre til et andet barn, som ønsker at lave en aftale med forældrene.
Vi henstiller til at forældrene ikke ringer eller sms’er til barnet i Spiren, da det er børnenes
frie tid, hvor der skal være plads til fordybelse og leg. Har I brug for at give en besked til
barnet, skal det gå gennem Spirens telefon 63 33 80 65 eller AULA komme-gå.

