Livet i Uglehuset
Fritidspædagogikken bygger på vigtige elementer i børns fritidsliv.
For at skabe et sted hvor børn oplever medbestemmelse og indflydelse, er det væsentligt at
det pædagogiske arbejde, tager udgangspunkt i en børnekultur. SFO’en skal til stadighed
have en føling med hvad der rører sig i forhold til børnenes interesser og børneperspektivet
skal medtænkes. At vægte en børnekultur indebærer at børnene oplever at aktiviteter og
det sociale liv på SFO’en, i høj grad foregår på børnenes egne præmisser.

Fritidsmiljøet skal give mulighed for at barnet tager egne initiativer og egne valg.
Fritidspædagogikken skal ligeledes indføre barnet i den danske kultur, hvilket afspejler sig i
traditioner og årets gang.

SFO´en er et sted, hvor barnet skal opleve at være en del af et fællesskab. At kunne indgå i
en gruppe styrker børns sociale og kommunikative kompetencer, deres kønsidentitet og
giver samtidig børn mulighed for at lære af hinanden. Børnene afprøver sig selv i forhold til
hinanden.

Fritidspædagogikken skal indeholde både børnenes selvorganiserede lege samt
pædagogernes igangsatte lege og aktiviteter. SFO´en har et medansvar for det enkelte
barns dannelse og der er derfor fokus på personalets rolle i det pædagogiske
relationsarbejde, hvor det pædagogiske personale har en rolle og ansvar som opdrager,
igangsætter og inspirator i barnets dannelse. Igangsatte lege og aktiviteter kan bruges
pædagogisk til at arbejde med bestemte mål i en børnegruppe, modsat børnenes
selvorganiserede lege, hvor legen er målet i sig selv.

Samværsregler skal være baseret på fælles værdier. Socialisering generelt vil sige at
fungere i en gruppesammenhæng, hvor værdier vægtes i samværet som; respekt for
hinandens forskelligheder, indlevelse i hinanden, aflæsning af kropssprog og tone.
Hensynstagen, tolerance, hjælpsomhed, lytte til hinanden og kunne give udtryk for sin
mening og oplevelser gør, at børnene føler sig ligeværdige.
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For at nå målene indenfor den pædagogiske ramme, indgår følgende metoder i det
pædagogiske arbejde i større eller mindre grad:


Udgangspunkt i den anerkendende pædagogik og ressource- og relationspædagogik



Anvendelse af de mange læringsstile og de mange intelligenser



Anvendelse af inklusion



”Jeg kan - jeg dur”

Ugen i Uglehuset
Når fritidsdelen begynder i Vest vil der blive tilbudt eftermiddagsmad, når børnene kommer
fra undervisning. Inden undervisningens ophør er børnene blev informeret om, hvilke
aktiviteter der tilbydes den pågældende dag samt hvilke voksne, der står klar til at hjælpe.

I Øst bliver maden serveret i LFF-lektionen samtidig med, at dagen rundes af på en
hyggelig måde. Her får den voksne en god mulighed for at følge op på det enkelte barns og
gruppens trivsel. Dette giver en god og tryg overgang fra undervisning til fritid.

Vi bestræber os på, at der dagligt vil være mindst to aktiviteter, som børnene kan deltage i.
Heraf vil den ene være en fysisk aktivitet - ude hvis vejret tillader det. Når vejret ikke egner
sig, har vi mulighed for at benytte os af skolens øvrige faciliteter såsom Dramatisk Værksted
og gymnastiksalen.

Andre aktiviteter kunne være kreative eller sociale værksteder.

Udover de aktiviteter vi tilbyder hver dag, er der også personale der varetager de vigtige
funktioner, såsom ind- og udkrydsning og besvare telefonen samt at have det overordnede
overblik - hvilket vi kalder en ”flyver”, i huset. På legepladsen, kanalen, og andre udendørs
steder, hvor der foregår en pædagogisk aktivitet eller fri leg føres runderende opsyn.
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Eksempel på en ugeplan:

Aktivitet Øst

Mandag

Tirsdag

Værksted

Bogmærker

Bål

Værksted

Ansigtsmaling

Syning

Værksted
Bevægelse

Onsdag
Knytte

Torsdag
Bål

Syning

Ansigtsmaling

Maleværksted

Perler
Hockey

Aktivitet Vest

Mandag

Stikbold

Fredag

Musik i salen
Fodbold

Tirsdag

Onsdag

Rundbold

Turnering

Torsdag

Fredag

Værksted

Knytte

Klippe/klistre

Bål

Knytte

Bål

Værksted

Perler

Perle-

Ansigtsmaling

Maleværksted

Perle-

sommerfugle
Bevægelse

Fang fanen

Fodbold

sommerfugle
Stikbold

Fodbold-

Rundbold

rundbold

Der er ikke længe til at kalenderen viser 1. april 2015 og vi omsider skal flytte sammen
under ét tag. Dette kommer så også til at betyde, at klasserne i højere grad, end hidtil,
kommer på besøg hos hinanden. Det vil fremover være sådan, at børn i mindre grupper kan
komme på besøg i de to huse og deltage aktivt i de aktiviteter der foregår.

Når det bliver for koldt til diverse udendørsaktiviteter er vores plan, at vi nogle dage om
ugen mødes i Dramatisk/gymnastik med børn fra begge årgange til fælles lege og boldspil.
I løbet af året vil der være forskellige temaer, som gør sig gældende i hele huset - altså på
tværs af årgangene. Allerede nu kan vi nævne temaer med udgangspunkt i årets traditioner
og højtider, f.eks. jul, fastelavn og påske m.m.

Tabulex
Vi bruger Tabulex til at skrive og modtage beskeder fra jer. Beskeder skal være os i hænde
inden kl. 13.00 – beskeder sendt efter dette tidspunkt vil ikke altid blive læst, da vi laver
aktiviteter med børnene.
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Angående sendetider, så vil vi gøre opmærksom på, at vi kun sender børn to gange i timen i
minuttal 30 og 00.

Vi oplever desværre til tider, at forældre ringer direkte til deres børn og beder dem om at gå
hjem. Da børnene ikke må tale i telefon uden at have fået lov af en voksen, så vil vi sætte
pris på at al kommunikation til jeres børn går gennem os – enten via Tabulex, f.eks. ved
legeaftaler o.a., eller i nødstilfælde ved at ringe til os. Vi tager gerne imod en besked til jeres
børn, men vi bruger ikke tid på at finde det pågældende barn, medmindre det er akut.

I Uglehuset Øst (0.klasser) er telefonen åben fra kl. 14.00 og i Uglehuset Vest (2.klasser) fra
13.30. – Opstår der noget akut inden disse tidspunkter, så skal skolens kontor kontaktes.

Børnene må gerne selv ringe og lave legeaftaler, hvis det er aftalt med en voksen, og
samtalen skal endvidere foregå ved siden af personalet.

Husk endelig at melde til/fra til ferierne - samt fridag/sygdom i Tabulex. Vi bruger rigtig
meget tid til hverdag på, at ringe og tjekke op på børn, der ikke er dukket op. Denne tid går
fra de børn, der er på SFO’en.

Uglehuset Øst: 30528794 (0.klasser)
Uglehuset Vest: 24793739 (2.klasser)
Skolens kontor: 56182500

Mvh
Personalet i Uglehuset
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