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2 forskellige SFO tilbud til dit barn i 4-7 klasse.
23/3 2017
Kære forældre og børn fra kommende 4-7 årgang på Herfølge skole.

Juniorklub.
Køge kommune beskriver målene vedr. Juniorklubberne således,Juniorklubben er et fritidstilbud, som skal have fokus på alle børn i skoledistriktet.
Udgangspunktet for juniorklubben har været at skabe et pædagogisk tilbud, der dels dækker et
lokalt behov og dels har ressourcer til at samarbejde på tværs af kommunen med foreningsliv og
kulturelle institutioner.
Tilbuddet skal medvirke til at modvirke social isolation og skabe sunde udfordringer for alle børn.
Vores ord på tilbuddet:
Juniorklub tilbuddet er et pædagogisk tilbud hvor vores fokus vil være på at skabe et sted med
mulighed for en god voksenrelation og for et sted hvor den sociale læring (de sociale spilleregler)
mellem børnene/de unge indbyrdes og mellem børnene/de unge og de voksne vil være i spil og
blive udfordret.
Vores åbningstider i Juniorklubben vil i udgangspunktet være: Mandag 16.00-19.00, tirsdag
og torsdag 16.00-19.00 og fredag 14.00-17.00
Derudover har vi nogle flextimer der skal bruges til samarbejde på tværs, koloni mv.
Vi skal have et dynamisk udbud af aktiviteter som i høj grad skal være præget af de børn der
benytter tilbuddet. Det betyder at personalet er omstillings parate, åbne og fleksible med henblik på
at imødegå de lokale ønsker og behov.
De ovenstående hensigter vil vi forsøge at imødekomme med eksempelvis følgende aktiviteter.


Med baggrund i vores åbningstider er det oplagt at bruge madlavning som en aktivitet. Det
kan bruges til hyggeligt samvær, give omsorg, skabe samarbejde og fællesskab. Aftensmad
vil være en naturlig del af juniorklubben.



Vi har indgået et samarbejde med Holmebæk og Alkestrup. Vi vil løbende over året komme
på besøg hos hinanden sådan at børnene kan skabe nye kontakter, prøve nye aktiviteter, tage
inspirationen med hjem og måske få sig en ny ven.



Vi vil i fællesskab indgå aftaler med de lokale foreninger såsom boldklubben og
gymnastikforeningen. På den måde kan vores børn, sammen med os, få et fornyet kendskab
til det lokale foreningsliv.



En lang række af øvrige aktiviteter vi kan tilbyde fordi vi har kontakterne eller
kompetencen i huset. Herunder, Graffiti, Parkour, Dans (Hip Hop), skydning, Rap
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Battle, kanotur (evt. sammen med Holmebæk og Alkestrup) skydning, fodbold, PC
turneringer mv.

SFO 4-7
SFO 4-7 årgangs tilbud adskiller sig fra Juniorklub tilbuddet på følgende områder.








I SFO 4-7 er alle tilbud i SFO tilgængelige for dit barn.
hver dag, morgenåbning fra kl. 6:00 inkl. morgenmad
hver dag, pædagogisk tilbud fra efter skole (14:00) og til kl. 17:00
hver dag, eftermiddagsmad/frugt.
Åbent hele dagen i ferier og på nogle skolefridage.
Mulighed for alternativ pasning i lukke uger.
mulighed for kontrolleret pasning også efter 3. kl.

Lad os kigge lidt på priserne for vores tilbud til aldersgruppen 4-7 årgang.
Pris for SFO 4-7 2017 er 987,- (11 måneders betaling, juli er betalings fri derfor reelt 904,75 pr. m).
Pris for juniorklub 2017 er 402,00 (11 måneders betaling, juli betalings fri derfor reelt 368,5 pr. m.)
*Bemærk at såfremt dit barn er indmeldt i SFO 4-7, er dit barn automatisk en del af
Juniorklubben.
Bemærk: Søskende rabat i Køge kommune. Fuld pris for dyreste tilbud og halv pris for øvrige.

Venligst Jan S. Nielsen SFO-leder.

