Hver anden fredag udarbejder vi en
aktivitetsplan for de følgende 14 dage. Planen
bliver hængt op i vindfanget og lagt på
ForældreIntra. Forældre informeres desuden
via ForældreIntra, hvis en klasse skal på tur.
LINDEHUSET
Lindehuset er Forældreskolens SFO for børn
fra Børnehaveklassen til og med 3. klasse.
I Lindehuset er der plads til 160 børn.
ÅBNINGSTIDER
Lindehuset har åbent fra kl. 7.00 til 8.10,
hvor Lindehusets pædagoger deler morgenvagten. I eftermiddagstimerne har vi åbent
fra kl. 12.55 til 17.00 alle ugens hverdage.
Lindehuset har lukket på alle helligdage, i
dagene op til påske, imellem jul og nytår,
samt på skolefridage med undtagelse af
dagene fra 1. august og frem til 1. skoledag,
hvor vi holder åbent hele dagen fra kl. 7.00 –
17.00.
Endvidere er der, i den første uge af skolens
sommerferie samt vinterferie og efterårsferie
mulighed for at tilkøbe pasning.
Vi opfordrer kommende børnehaveklassebørn og deres forældre til at bruge dagene op
til skolestart til at ”køre børnene ind”. Her er
der fred og ro, og vi har mulighed for at give
jer en god modtagelse. Benyt jer endelig af
tilbuddet, hvis I har mulighed for det.

FØDSELSDAGE
En gang om måneden afholder vi et
fødselsdags-arrangement for de børn, der har
haft fødselsdag i den pågældende måned.
LET MÅLTID
Børnene bliver hver dag kl. 14.00 budt på et
let måltid. Det er ikke de store kulinariske
udfoldelser. Udgangspunktet er, at det skal
være mættende. Derfor er der altid rugbrød,
som oftest med ost og leverpostej, men det
kan variere lidt.

NAVN PÅ TINGENE
Det er en god ide, at børnene har deres navn
på så mange ejendele som muligt.
AKTIVITETER & TURE
Lindehuset tilbyder et stort udvalg af
indendørs- og udendørsaktiviteter for både
piger og drenge. Vi bruger i vid udstrækning
byens tilbud, tager på ture til museer, i byen
eller i skoven, laver bålmad, udfolder os i
hjemkundskab, sløjd og gymnastiksalen,
piller skak eller er idérige og kreative i
ZigSaksen. Nye ideer er altid velkomne.

LEGEAFTALER
Det er en god ide at lave legeaftaler dagen før.
Men det sker ofte, at børnene har gang i en
god leg i Lindehuset og derefter får lyst til at
lege videre hos hinanden derhjemme.
Vi vil selvfølgelig gerne være behjælpelige, og
I er altid velkomne til at låne vores telefon. Vi
har den regel, at børnene skal vente med at
ringe, til en af forældrene er dukket op og kan
være med til at træffe aftalen. Det minimerer
vores tidsforbrug ved telefonen, og I kan på
stedet afgøre, om det er muligt, at børnene
kan lege med hinanden.

PERSONALET
Vi er 6 engagerede pædagoger i Lindehuset:
Asbjørn, der også er Lindehusets leder, Nina,
Louise, Anette, Ena og Jette. Derudover er
der 2 pædagogmedhjælpere.
Gitte er børnehaveklasseleder i 0Y og Annette
i 0X.
UDMELDELSE AF LINDEHUSET
Opsigelse af plads i Lindehuset kan ske dags
varsel ved henvendelse til på skolens kontor.
Der betales dog som minimum SFO-betaling
for løbende md. + 30 dage efter opsigelsen.

AFHENTNING AF BARNET
Når I henter jeres barn, vil vi gerne se jer og
yder derfor ikke den service at sende børn ud
til en holdende bil på vigepladsen. Dog ingen
regel uden undtagelse, så i specielle tilfælde
vil vi gerne være behjælpelige.
DAGLIGDAGEN I LINDEHUSET
Børnene i Lindehuset bliver hver dag noteret
på afkrydsningslister i klasserne med en
skråstreg.
Når børnene bliver hentet eller efter aftale går
hjem, skal de igen sætte en skråstreg, så det
kommer til at danne et kryds.
Vi vil gerne have, at I minder børnene om, at
de skal sige farvel til én af de voksne i
Lindehuset.

SPØRGSMÅL / KONTAKT
Har I nogle uafklarede spørgsmål, er I altid
velkomne til at kontakte os personligt i
Lindehuset, telefonisk på 87 38 23 14 eller på
aa@foraeldreskolen.dk
Med venlig hilsen
Personalet i Lindehuset

Forældreskolen Aarhus
Marselis Boulevard 17
8000 Aarhus C.
Skolens kontor: tlf 86 14 21 22
Lindehuset SFO: tlf 87 38 23 14

