veLkomnneN
til SFO

RUNGSTED
PRIVATE REALSKOLE

”Smilet er den korteste distance
mellem to mennesker”
.
Victor Borge

FORord
Med ”Velkommen til SFO ØnskeØen”
på Rungsted private Realskole vil vi give et
indblik i, hvilke normer og værdier der ligger
til grund for den måde vi arbejder på.

Tiden i SFO er børnenes fritid. Vi mener, det er
vigtigt, at børnene har medindflydelse i forhold
til de aktiviteter, der tilbydes, og at det er frivilligt
at deltage i disse. Hver dag byder på en vifte af
forskellige aktiviteter, aktiviteter børnene som
udgangspunkt frit kan vælge imellem.

Velkommen til SFO ØnskeØen indeholder ikke
nogen årsplan, da mange af aktiviteterne jf. ovenstående tager udgangspunkt i børnenes ideer og
behov, og på den måde lægger op til en stor grad
af spontanitet i det daglige arbejde. Projekter o.a.
kommunikeres via intranettet og opslag.

Legen spiller en vigtig rolle bl.a. i forhold til at
skabe venskaber og forståelse for hinandens
forskelligheder. Vi ønsker at skabe nogle rammer,
hvor børnene styrkes i troen på egen kunnen,
og hvor nærhed og omsorg vægtes højt. Samtidig
skal børnene opleve ØnskeØen som et trygt og
rart sted, hvor de har mulighed for udvikling og
for at blive styrket i deres videre børneliv.

Alle informationer om særlige arrangementer,
ture ud af huset med mere, vil blive offentliggjort via opslag på og via klassernes opslagstavle
på forældreintra.

Børnene har i fællesskab mulighed for at skabe
deres egne projekter og idéer, og derigennem
præge deres hverdag. Det er igennem medindflydelse, at børnene bl.a. lærer at have et fælles
ansvar, at samarbejde, at føle ejerskab og blive
anerkendt, hvilket vi tror på vil styrke deres
selvværd og sociale kompetencer.

Velkommen til SFO ØnskeØen indeholder desuden
forskellige praktiske oplysninger og informationer.
Vi ønsker alle børn, forældre og ansatte velkommen og god fornøjelse med tiden i SFO ØnskeØen
på Rungsted private Realskole.
Venlig hilsen Susan Lajos og Otto Christensen

”Det man KAN selv,
SKAL man selv”...og er man
usikker på om man kan,
skal man altid prøve,
det ku´ jo være...

MåLSætniNg
Vi vil:
•
•
•
•

Give børnene en tro på, at de kan selv – selvtillid og selvstændighed
Give dem viden om, at de er noget værd – selvværd, tålmodighed
Gerne have, at de er glade for sig selv – selvglæde, humor
Lære dem at respektere hinanden og være ansvarlige – rummelighed,
respekt, ansvar og tolerance

Derfor:
•
•
•
•
•

Må vi have tillid til børnene, for at de skal udvikle selvtillid
Må vi værdsætte børnene, for at de skal udvikle selvværd
Må vi vise, at vi er glade for børnene, for at de skal blive glade for sig selv
Må vi vise børnene respekt, for at de skal lære at respektere andre
Må vi give børnene ansvar, for at få ansvarlige børn

Rammer oG
MulighEdeR
Vi forsøger at tilrettelægge de fysiske rammer og muligheder sådan, at vi på den ene side kan passe på de børn,
vi har fået i vores varetægt - og på den anden side kan
udfordre dem, så de udvikler sig alsidigt.
Vi bestræber os på at indrette de fysiske rammer således, at de giver mulighed for individuel kontakt samt
gruppehygge. Et andet vigtigt redskab, er den måde
medarbejderne møder børn, forældre og hinanden på.

Derfor tilstræber vi at medarbejderne er imødekommende, åbne, engagerede og ser arbejdet med børn
som mere end bare et arbejde.
De værdier, vi vægter, kan læres/tilegnes på mange
måder. Vi vil gerne have, at de holdninger og værdier, der er beskrevet på de følgende sider, ligger til
grund for og afspejler sig i det arbejde, vi til daglig
udfører med børnene.

”Jeg ELSKeR lyden
af små fødder i mit hus
– min butler er dværg”

WC Fields

Legen er ALFA og OMEGA
Vi ser legen som at være en umiddelbar, spontan
og frivillig aktivitet. Til forskel fra andre aktiviteter i bardommen kan legen ikke bestemmes og
reguleres udefra. Det er børnene og kun børnene,
der råder over legen, dens indhold og form.
Børnene leger ikke for at lære og heller ikke for at
fremstille et eller andet produkt, som eksempelvis
i vores værksteder. Børnene leger for at lege.
Legen er således en aktivitet, hvor mål og motiv
falder sammen, og legen udspringer af umiddelbare behov og interesser i mødet mellem det enkelte barn og dets omgivelser. Hermed ikke sagt, at
børn ikke sætter sig konkrete mål i deres leg og,
at de ikke lærer noget, når de leger.
At lege er at ”lade som om”, det vil sige at agere
indenfor en fiktiv verden. Og den psykiske
forudsætning for at kunne ”lade som om” er
forestillingsevnen, fantasien.
Fantasien er evnen til at bearbejde, omforme og
overskride virkeligheden. Fantasien er den del af
forestillingsevnen, som overvejende henter sit stof
fra billeder, sansninger, fornemmelser, stemninger,
indtryk og drømme. Heri ligger blandt andet
kimen til kreativitet og den abstrakte tænkning.

I legen ”øver” børnene sig i at forholde sig søgende,
udforskende og skabende i forhold til sig selv og
deres omgivelser.
I den sociale fantasileg skaber børn en fælles
historie ud fra individuelle interesser og behov.
Det er her fantasien tager over og en idé kan
forfølges næsten i uendelighed. Når fantasilegen er
fælles og stor, kan børn opleve en intens følelse af
hengivelse, medriven, samhørighed og forståelsen
af sig selv i den sociale sammenhæng.
Legen er vigtig, fordi det er børnenes mest oplagte
rum til at udvikle selvbestemmelse, forstået som
evnen til at opnå større indflydelse på og kontrol
over eget liv, sammen med andre.
Vi ser ofte børn, som bliver desillusionerede
og virker opgivende, når vi voksne blander os,
afbryder og forstyrrer i legen. Det ses eksempelvis,
når børnene bliver bedt om at rydde op eller når de
bliver hentet og skal hjem.

Behandler du børn ENS?
– så behandler du dem FORSKELLIGT
Med ’behandler du børn ens? - behandler du dem forskelligt’, vil vi sige, at børn jo ikke er ens og derfor ikke
skal behandles ens. Det betyder imidlertid ikke, at der
er børn, der aldrig har kontakt med de voksne, men at
der er nogle børn, der skal have en hjælpende hånd i
visse situationer, hvor andre har let ved at gennemskue
problemstillingen. Det er ikke naturgivent, at det er de
samme børn, der altid skal have hjælp, eftersom det
helt afhænger af den givne situation.
Vi skal lære børnene færdigheder, så de kan blive selvhjulpne. At kunne klare sig selv styrker selvværdet.

At kunne tage vare på sig selv og selv løse problemer
betyder, at man ikke er afhængig af, at en voksen står
på spring for at hjælpe - at man selv kan klare små
dagligdagsopgaver.
Man udvikler sig, når man selv gør noget, når man
selv er virksom. Hellere lave selvmål end slet ingen
mål. Her skal være plads til at lave fejltagelser og
lære af dem...bare det ikke bliver en livsstil :-)

”I Forskolen
skal man lave lektier.
Vi skal have timer,
og det er idræt, gymnastik
og matematik.

Det er URETFÆRDIGT
at behandle børn ens
Vi kan godt lide forskellighed og originalitet,
frodighed og mangfoldighed. Derfor har vi ikke travlt
med at putte børn i ’kasser’ og sætte etiketter på
deres adfærd. Vi bryder os ikke om ligemageri og
millimeterdemokrati. Alle personer er enestående, og
vi skal behandle hinanden med respekt. Det ville være
uretfærdigt at behandle to forskellige personer på den
samme måde. Derfor vil en anvisning se forskellig ud
afhængig af, hvem der giver den og hvem der modtager
den. Somme tider får et barn ja til en anmodning, som
et andet barn får nej til. (Hvis et barn har vist, at det
kunne administrere en frihed, imens et andet barn
ikke har gjort det).
Det kan godt se uretfærdigt ud både i barneøjne
og i voksenøjne, og det kræver meget mere af de
voksne, end hvis vi ville lade os nøje med at følge det
millimeterdemokratiske princip, som skærer alle over
en kam. Det kræver nemlig at:

”Jeg tror de store
børn vil drille mig.
Og så skal man passe på,
at man ikke bliver smidt
uden for døren.
Jeg tror ikke man skal lære
noget i Forskolen. Det er først
i første klasse, at man
skal lære at læse”

Vi voksne er også forskellige, og det er en styrke som
børnene drager nytte af. De kender også deres lus på
travet.
Børnene er fint i stand til at omgås mange forskellige
voksne og ved godt, hvor de skal henvende sig, når de vil
et eller andet.

Jeg er også bange for, at de
store drenge vil tæve mig
– men så slår jeg bare igen
og giver dem en blodtud”

Jeg ved ikke, hvad
man laver i Forskolen,
men der er mange
af MINE VENNER,
som også skal gå der

Vi har spurgt nogle børn fra

Vi KENDER vores lus på travet
Vi gør os umage med at lære hinanden at kende og bygge
stærke relationer op imellem børnene indbyrdes på kryds
og tværs af alder og køn, og mellem børnene og de voksne.
Forudsætningen for, at vi kan afpasse det ansvar, vi
giver børnene, til det, de kan magte i forhold til alder og
udviklingstrin afhænger af, at vi kender hinanden. Nogle
børn er vi nødt til at være mere opmærksomme overfor
end andre, og det har ikke nødvendigvis noget med alder
at gøre.

I Forskolen må man kun
lege i frikvartererne
og ikke i timerne
….det bliver svært.

Jeg tror vi skal
lære at skrive og regne,
og så skal vi sidde stille
hele dagen og kun sige noget, når læreren spørger.
Jeg ved, at menneskets
historie er delt op i
tre perioder nemlig
stenalderen, bronze alderen
og pensionsalderen

MINIFORSKOLEN
hvordan de tror det er at skulle
starte i Forskole?
Jeg ved ikke, hvad man laver i Forskolen,
men det er ikke som at gå i børnehave.
Jeg tror, at nogle af de voksne er lidt
skrappe derovre. Man skal ikke lære noget,
det er først i første klasse. Inden man
begynder i Forskolen, skal man dog helst
kunne læse og skrive. Jeg kan skrive
mit navn og mor og far

Jeg ved ikke hvad
man laver i Forskolen,
for jeg har jo
ikke prøvet det endnu.
Men det er vigtigt,
at man kan fløjte,
når man skal i skole….
og jeg kan fløjte

Regler er KEDELIGE – og
til for at blive brudt
Regler er irriterende og inviterer til at blive brudt.
Men regler kan være nødvendige.
Derfor skal de være logiske og helt klare.

Her er nogle af ØnskeØens få regler:
• Man skal sige goddag, når man kommer,
og man skal sige farvel, når man går hjem.
– Det skal man, fordi ØnskeØen er et stort område,
hvor man må lege over det hele – både inde og ude.
Vi skal vide, hvor børnene er, og så er det almindelig høflighed.
• Man må ikke gå uden for ØnskeØen
uden at spørge en voksen.
– Vi skal vide, hvor børnene er.
• Man skal rydde op efter sig.
– Ellers drukner vi i rod.

”Det er kedeligt,
at ALT hvad man har lyst til,
enten er forbudt, umoralsk
eller fedende”
Oscar Wilde

Vi vægter MULIGHEDER
Frem for begrænsninger
Vi ser det som en opgave at skabe
mulighed for, at alle børn og voksne
på i SFO kan have et godt liv med
udfordringer, skæg, oplevelser og gode
venner. Når nogen spørger: - ’Må jeg
godt gøre det her?’, tænker vi først og
fremmest: ’Ja, hvorfor ikke?’
Vi er mange mennesker, og vi skal alle
sammen kunne være her, så nogle gange
må vi sætte grænser for udfoldelsen.
Nemlig der, hvor den enes udfoldelse
begrænser andres.
Vi bekender os med andre ord til
Kardemommeloven:

I stedet for regler og forbud
har vi NORMER
Børn er i regelen gode til at stikke en finger i jorden
og aflæse, hvilke normer der gælder her. ’Hvordan
skal jeg opføre mig her?’
De er meget omstillelige og kan godt finde ud af, at
der er forskellige normer hos Bedstemor, hjemme, i
skolen og i SFO.
Børn vil gerne anerkendes, og derfor retter de deres
adfærd ind efter gældende skik det pågældende sted.
Hvis vi med få ord skal karakterisere SFO's normer,
så er de:

• At man er imødekommende overfor hinanden
• At man opfører sig ordentligt overfor sine
kammerater og taler pænt til hinanden
• At man kun slås for sjov og lærer at beherske
sig, når man bliver vred
• At man er aktiv og hjælpsom
• At man har lov til at kede sig
• At man kan tåle at tabe (ikke at man
nødvendigvis bryder sig om det)
• At man kan tåle at vinde uden at hovere
overdrevent

”Du må IKKE plage andre
eller sætte livet til,
og for øvrigt må du
GØRE HVAD DU VIL”

Politimester Bastian,
Folk og røvere i Kardemomme by

FORventNinGEr
til forældre og børn
ØnskeØen forventer:
• At børnene er selvhjulpne ved toiletbesøg
(husk at vaske hænder, tørre, trække ud osv.)
• At børnene er selvhjulpne i forbindelse med
at tage overtøj af og på og hænge det på plads
• At der bliver givet besked ved fridage/sygdom
(vi skal vide hvor børnene er)
• At børnene ved, at man behandler hinanden
ordentligt (respekt og tolerance)

• At medbragt legetøj herunder elektroniske
devices er barnets ansvar (ansvar)
• At børnene er fornuftigt påklædt i forhold
til årstiden (omsorg og tryghed)
• At lege-hos-hinanden-aftaler så vidt muligt
er aftalt hjemmefra
• At forældre informerer os om astma, allergi
og andre særlige forhold hos børnene

SamArbejdE
mellem hjem og SFO
For at forældrene kan få en fornemmelse af, hvordan
børnene trives i fritiden på skolen, har vi organiseret
samarbejdet mellem hjemmet og SFO således:
Vi lægger stor vægt på den daglige dialog med
forældrene. I situationer, hvor det virker naturligt
at holde egentlige samtaler, stiller vi os naturligvis
til rådighed for dette. Vi prioriterer samtaler
når bekymringer og problematikker er aktuelle.

Samtalerne sker på initiativ fra såvel forældre
som fra de ansatte.
Vi ser forældresamarbejdet som et forhold, hvor
forældre og ansatte er medspillere, for børnenes
skyld.

Praktiske
oplysninger

Åbningstider

Kontakt

Morgenåbning kl. 07.30-08.15
Morgenåbning foregår i skolens kantine i
hovedbygningen og i Indskolingshuset.
Onsdag har Indskolingshuset morgenåbent
kl. 07.30-09.00. Der er ikke morgenåbning
i kantinen onsdag morgen.

Telefon
ØnskeØen/Indskolingshuset: 42 90 59 08
ØnskeØen kontor 25 94 21 58
Skattekisten: 42 90 35 49
Junglen: 42 90 97 24

Skoledage kl. 13.15-17.00
På skoledage med særlig skemalægning for
undervisningen vil SFO have åbent i de
aktuelle tidsrum.
Skoleferier kl. 07.30-17.00
Som udgangspunkt er SFO åbent i uge 7, de to
første uger af sommerferien, den sidste uge af
sommerferien, samt dagene op til skolestart og
i uge 42. SFO holder åbent de pågældende uger,
såfremt der er tilstrækkelig antal børn tilmeldt.

Ferie-tilmelding
Der kræves kr. 300,- pr. skoleuge i særskilt
betaling til SFO i skoleferier. Betalingen er den
samme uanset om man kun benytter enkelte
dage eller hele uger. Tilmelding sker via opslag
på Intranettet på klassens "opslagstavle".

Lukkedage
ØnskeØen holder lukket mellem
jul og nytår, i påskeferien,
grundlovsdag, dagen efter
Kr. Himmelfartsdag samt
tre uger i sommerferien.

Tilmelding
Tilmelding til SFO ØnskeØen sker
på skolens kontor, post@rpr-skole.dk
eller telefon 45 86 32 81.

Mail
oc@rpr-skole.dk

RUNGSTED
PRIVATE REALSKOLE

Rungsted private Realskole
Vallerød Banevej 23,
2960 Rungsted Kyst
+45 45 86 32 81
www.rpr-skole.dk/sfo

