Dagligdagen på fritidshjemmet
Morgen på SFH:
SFH åbner kl. 6.30 – vi modtager børnene på base 4. Børnene har mulighed for at spise deres medbragte
morgenmad i stille og rolige omgivelser. Vi prioriterer, at morgenstunden er en stille og hyggelig start på dagen. Vi
spiller spil, tegner og hører musik.
Kl. 7.40 sender vi børnene i skole. I det omfang, der er brug for det, følger vi gerne børnene over til deres klasser.
Eftermiddagen på SFH:
Gråsten Fritidshjem har ca. 110 børn. I maj, hvor vi modtager de kommende skolebørn fra de omkringliggende
børnehaver, flytter vores 2.klasses børn ned i klubben, hvor de dog stadig er fritidshjemsbørn til 1.august – herefter
kan de tilmeldes klubben,
Hvert klassetrin har ”hjemme” på hver deres base, hvor de møder ind efter skole (mandag, tirsdag, onsdag og fredag
14.02 og torsdag 13.00). Der spises madpakke/frugt og tavlen gennemgås med henblik på, hvilke aktiviteter der er
denpågældende dag. Tavlen viser samtidig, hvilke voksne, der er ved de forskellige aktiviteter/baser. Efter
samlingen/madpakker på baserne har børnene mulighed for, at bevæge dem rundt til de aktiviteter, de ønsker at
deltage i. Her bruger vi vores brik-system, hvor børnene sætter deres brik, alt efter hvor de bevæger dem hen. Det
skaber en overskuelighed – og I som forældre kan hurtigt finde dem på tavlen, når I henter.
Fritidshjemmet har et stort hus med plads til leg og fordybelse. Vi bruger værkstedet og hallen flittigt. I skoven spiller vi
rollespil. Legepladsen, skolegårdene, multibanen, cindersbanen/sportspladsen bruges også.
Derudover arrangerer vi bl.a. fastelavns- og sommerfest, ture til svømmehallen, samt skøjtebanen i Sønderborg.
Alle vores aktiviteter annonceres på ugeplaner, som I finder på skolens hjemmeside. Her kan ifølge med i, hvad der
skal ske på Fritidshjemmet.
Det praktiske:
Det er vigtigt, at børnene har en god og sund madpakke med. At garderoben indeholder skiftetøj og overtøj efter
årstiderne.
Når jeres barn er syg eller holder fri, er det vigtigt, at i giver fritidshjemmet besked. Det kan være ved et telefonopkald,
på SMS (bruges kun til sms og ikke opkald eller telefonsvarer). Ved ferie kan der skrives til Lone på intra eller gives
besked på Fritidshjemmet.

Onsdags cafe
Cafeen er et madtilbud hver onsdag året rundt, dog ikke i ferieperioderne. Tilbuddet kan benyttes ved forældrebetaling
af klippekort: 10 klip til 50kr eller 20 klip til 100kr.
Hver dag er det muligt, at købe klippekort kontant ved morgenåbneren eller ved sendebuddet – dog ikke onsdag
mellem 14.00 og 15.30, fordi da har vi ekstra travlt.
Nystartede maj-børn får hvert år første menu gratis og efterfølgende kan man kun få, hvis man har et klippekort.
Klippekortet bliver opbevaret på base 4, således at børnene ikke mister det.
Mangler dit barn et nyt klippekort, bliver dette nævnt og efterfølgende hænges klippekortindehaverens talon op ved
sendebuddet.
Cafeen ønsker gerne menu forslag fra forældre og børn. Onsdags menuen er skrevet på whiteboard ved fordøren.
Cafeen får hjælp ”ad hoc” fra børn i skolen, der har brug for et miljøskifte på dagen.
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