SFOens Husorden:
Struer Skolehjems SFO er en del af Struer kommunes specialtilbud, og vores elever er fortrinsvis
henvist af PPR.
I SFOen lægger vi vægt på:
- Fleksible og rummelige rammer
- At skabe gode relationer
- Samarbejde
- Leg, bevægelse og fordybelse
- Nærværende og tydelige voksne
- Med særligt fokus på sårbare børn
Åbningstider: Mandag-torsdag 07:30- 15:30 og fredag 07:30-15:00. Vi følger Struer kummunes
feriekalender. Vi holder lukker i 3 sammehængende uger i sommerferien, og mellem jul og nytår.
Komme-gå tider: Aftale udelukkende personale/forældre imellem. Vi forventer naturligvis, at der
altid siges farvel ved afhentning til en af SFOens personale.
Husordenen hænger på den fælles opslagstavle på alle afdelinger.
Husordenen udleveres til barn/ung, forældre og anbringende kommune ved indskrivning.
- Og på hjemmesiden
Aktiviteter:
I SFOen lægger vi vægt på, at tilbyde forskellige aktiviteter alt efter niveau og interesser. Herunder
kan blandt andet næves:
- Kreative sysler og træværksted
- Brætspil, fordybelse med IPad
- Madværksted
- Bevægelse både ude og inde
- Cross
- Klubben (Computer, Pool, airhockey etc….
- Musik
- Udeliv (Bål, kano, fiskeri, tur til vande etc….)
Aktiviteter ude af huset:
I SFOen tager vi ofte på både spontane og planlagte ture.
Personalet sørger altid for, at eleverne er forberedte på; Hvor turen går hen, hvor sidder man i
bussen.Eleverne er gjort opmærksom på stedets regler, tidsrammen og forældrene er informerede
om planlagte ture ud af huset.

Forældrekontakt:
Der vil i løbet af året blive indbudt til forældrekaffe i SFOen. Vi står altid til rådighedhed for en
samtale indenfor SFOens åbningstider, både personligt og telefonisk. Vedr. længere samtaler,
råder vi til, at dette aftales på forhånd, så vi har mulighed for planlægge og få de bedste
betingelser for en konstruktiv samtale.
Som forældre vil I løbende blive opdateret omkring dagligdagen, via SFOens lukkede Facebook
gruppe: Struer Skolehjem SFO.
Indskrivning/udskrivning foregår via PPR.
Børnemøde:
I SFO’en lægger vi stor vægt på medindflydelse, og holder børnemøde ca. en gang om måneden,
hvor børnene har mulighed for at:
Modtage og give fælles info
Ønsker til aktiviteter
Råd og vejledning til aktuelle samfundsmæssige emner i børnehøjde som fx digital mobning.
Rammer for mødet:
Eleverne kan løbende komme med forslag til emner og ønsker til dagsordnen. Et par dage før,
bliver listen hængt op på opslagstavlen i fællesrummet.
En personele udpeger en elev som ordstyrer. Vi slutter mødet af med en demokratisk runde, hvor
alle eleverne har mulighed for at ytre sig.
Referatet bliver sat i børnemødemappen på kontoret.
Det forventes at alle eleverne i SFO’en og de voksne som er på arbejde deltager i mødet. Mødets
varighed er ca 15 min.
Kostpolitik:
På Struer Skolehjem bestræber vi os på, at servere sund og nærende kost. Vi ved, at børn har brug
for energi, så derfor sidder alle elever med ved måltider.
Er der mad eleven ikke må/kan spise, gives der besked til køkkenet, som så serverer alternativ
kost.
Hver eftermiddag kl 14 tilbyder SFO’en frugt, knækbrød og vand/saftevand. Om fredagen serverer
SFO’en kage.

Specielle lejligheder
I dagligdagen frabeder vi at elverne selv medbringer slik og sodanvand.
Ved specielle lejligheder serverer SFO’en kage, slik, sodavand etc.
Fødselsdag:
Ved fødselsdag bestemmer eleven menuen til froskost, og hvad vi skal have til eftermiddagskage i
SFO’en. Det forventes derfor ikke, at forældre sender noget med.
SFO’en giver en fødselsdagsgave til 100 kr.
Jul:
SFO’en giver julegever til eleverne for 150 kr. Struer Skolehjem giver også gave.
Udskrivning:
Ved udskrivning giver SFO’en en gave til 200 kr.
Oprydning
I SFO’en har vi et fælles ansvar for, at der er ryddeligt og pænt. Vi forventer at alle bidrager med
oprydningen og stiller ting på plads efter brug.
Rygning (herunder E-cigaret), alkohol og euforiserende stoffer
Ikke tilladt
Mobiltelefoner, Ipad og computer
Det er tilladt at bruge sin mobil, hvis eleven skal have fat i sine forældre, lave legeaftaler etc.
Du må kun tage billeder og videoer af andre, hvis de har givet deres samtykke. Dette gælder også
ved brug af SFO’ens Ipads (som eleverne kan låne).
I SFO’en overholder vi de anviste aldersgrænser på spil, film, musik, youtube klip og sociale
medier.
Personalet holder opsyn med elevernes digitale færden. Ovenstående gælder også, hvis eleven har
medbragt egen mobil eller computer.
Vi støtter eleverne i at vise hensyn til hinanden ift. lyd niveau og har høretelefoner til rådighed.
Køb og salg
Der må ikke handles/bytte med ting eleverne imellem uden tilladelse fra en personale/forældre.
Dette for at forebygge eventuelle konflikter.

Eleverne vil i samarbejde med personale kunne tjene penge. Forældrene vil altid få besked, hvis
der sendes penge med hjem.
Mobning
Struer Skolehjem lægger vægt må et sundt miljø, hvor alle trives. Vi tolererer IKKE mobning, og
arbejder aktivt med dette i SFO’en.
Vi arbejder pro aktiv med antimobning og har en stategi for hvad vi gør før, under og efter en elev
føler sig mobbet.
Når børnene er iSFO, gør vi hvad, vi kan for at forebygge mobning. Vi opfordrer forældre til at tage
et medansvar udenfor SFO’en åbningstider.
Nyttige telefon numre udenfor åbningstiden:
SSP kontakt: Gademedarbejder Kitt Andersen – 4040 4484 (ift. digital mobning)
PPR : 9684 8484
Børns vilkår herunder:
Børnetelefonen: 116 111 åbningstid alle dage fra 11-23
Voksen telefonen: 3555 5557
Børne og familiecenteret i Bremdal: 9684 8555
Fjorden:
Struer Skolehjem ligger med Limfjorden som nærmeste nabo. Vi benytter os af beliggenheden,
bader og sejler. Der vil være regler omkring færden ved vandet afhængig af årstid.

