~ Velkommen til KKFO Teglholmen ~
Vi er fritidstilbud for Skolen i Sydhavnen
Åbningstider
Skoledage 6.15-17.00
- Vi sender børnene i skole kl. 7.50 og tager imod dem igen, når skolen slutter.
Skoleferier 7.00-17.00
- Man skal til- og afmelde ferie i Tabulex SFOweb
- Børnene skal være her senest 9.30
- Enkelte dage er alle på tur mellem 9.30-15.00
Lukkedage:
27. december 2018 – 2. januar 2019 (begge dage inkl.)
31. maj (dagen efter Kr. himmelfartsdag)
Tilsynspligt
Som fritidsordning har vi tilsynspligt – vi har et elektronisk indkrydsningssystem, hvor børnene krydser sig ind hver
dag.
Hvis børnene ikke dukker op, og vi ikke har fået besked fra jer, skal vi kontakte jer. Det vil derfor være en kæmpe
hjælp, at I husker at meddele, hvis børnene har fri eller er syge mm.
Vi skal også have besked, hvis andre en I henter, ellers må vi ikke udlevere børnene.
Børnene SKAL krydse sig ind, når de kommer, og krydse sig ud når de går – de skal desuden sige goddag og farvel til
en voksen!
Skolesamarbejde
Vi har fuldt integreret lokalefællesskab med skolerne.
Det betyder, at man primært bruger lokalerne om formiddagen, og kan trække ud i fællesarealerne efter behov. Om
eftermiddagen er KKFOen primært i fælleslokalerne, og kan trække ind i klasselokalerne efter behov.
Skolen er som bygget til den nye skolereform, og både lærere og pædagoger er ansat til at arbejde tæt sammen, så
vi har et rigtig godt og udbygget samarbejde. Det betyder bl.a. at der er en pædagog i hver klasse 8 timer om ugen
indtil 3. kl.
Samtidig har lærere og pædagoger ugentlige møder på årgangen, så de kan være fælles om både planlægning og
forældresamarbejde – så I vil også møde både lærere og pædagoger til skole/hjem samtaler, og forældremøder.
Indmeldelse
Der er garanti for plads til alle børn fra de to skoler.
Indmeldelse sker gennem pladsanvisningen eller ved direkte henvendelse til KKFO-lederen.
Der er en måneds opsigelse fra d. 1. i måneden.
Betaling
Pladsanvisningen/Forældrebetalingen forestår opkrævningen – i 2018 er prisen 999 kr. pr. md. (juli er betalingsfri)
Vær opmærksom på, at hvis man bor i en anden kommune, kan prisen være en anden inkl. Juli måned.
Med venlig hilsen
Michael R. Langkilde
KKFO-leder
Skolen i Sydhavnen – KKFO Teglholmen
Tlf. Michael: 2928 1939 ~ tlf. KKFO: 8232 5010 | mail: bw38@buf.kk.dk

