Saltum SI (Fritteren) og Børnehave er lige ved siden af skolen i
en tidligere lærerbolig.
Fritteren har nogle rigtig dejlige lokaler. Der er ca. 60 børn.
Desuden er der dejlige udenoms faciliteter.
Fritteren er for børn i 0. – 1. – 2. og 3.kl.
Børn i 4.kl. kan indmeldes efter dispensation.
Indmeldelse sker på Jammerbugt Kommunes hjemmeside.
Der er ingen venteliste i Fritteren.
Ved udmeldelse er der 1 måneds opsigelse fra den 1. eller 15. i
måneden.

Vores hverdag:
Åbningstid: 06.15-17.00
Fredag lukkes kl. 16.00
06.15– 08.00 :
Morgenfritter – stille og roligt. Børnene kan få morgenmad.
Der er havregryn/havregrød/cornflakes og mælk.
Morgenpasning er fælles mellem børnehave og SFO, og varetages
i øjeblikket af personale tilknyttet børnehavedelen.

Fritteren har følgende modulordning:
Morgenmodul:
kl. 06.15 – 08.10
Eftermiddagsmodul:
kl. 13.55 – 17.00 (16.00)
Fuldtidsmodul:
kl. 06.15 – 17.00 (16.00)

13.55
Børnene kommer fra skole, og vi starter SFO dagen med at spise
vore medbragte eftermiddagsmad. Der serveres vand til maden.
Det er det eneste tidspunkt, hvor børnene er samlet i løbet af
dagen.

For førskolebørn er der særskilt moduler
Formiddagsmodul:
kl. 06.15-12.00
Eftermiddagsmodul:
kl. 12.00-17.00 (16.00)
Fuldtidsmodul:
kl. 06.15 – 17.00 (16.00)

Fra ca. kl. 14.15 går vi i gang med at lave forskellige aktiviteter.
Vi prioriterer leg højt. Se vores ”leveregler”.
Vi går ofte på legepladsen. Vi går ud i al slags vejr, så husk
påklædning der passer til vejret. Husk skiftetøj.

På skole fridage kan modulbørn komme i deres modultid +
skoletid.
Der er søskenderabat.
Fritteren har kontrolleret fremmøde, det vil sige, at personalet
kontrollerer at børnene møder og forlader Fritteren på de tider der
er aftalt.
Det er derfor nødvendigt I forældre meddeler personalet hvis
barnet ikke kommer, eller hvis der er ændringer i barnets aftaler.
Personalet holder forældre / barn samtaler sammen med skolen.
Alle forældre er selvfølgelig altid velkomne til at få en samtale
med personalet om deres barn.

Intra:
Hver uge vil aktivitetsplanen være at finde på Saltum skoles
forældreintra.
Kontakt:
Fritteren kan kontaktes pr sms 41913145
På dette nummer kan I framelde jeres børn, hvis de holder en
fridag.

”Leveregler” for Saltum SFO:

1.
Vi prioriterer fri leg meget – for at styrke børnenes venskaber og
fremme deres sociale forståelse.
2.
At spise sammen skal være en hyggelig situation. Børnene lærer
”deres voksne” at kende – og omvendt.
Børnene lærer bordskik.
3.
Det er tilladt at kede sig – men det må ikke gøre ondt på andre.
4.
Der skal være plads til spontanitet for både børn og voksne.
5.
Der kan være tilbud om forskellige ”aktiviteter” – det giver
mulighed for fordybelse.

Saltum SI – SFO delen
Nolsvej 3
9493 Saltum
Tlf. 7257 8145.

