Kontakt
Mini
HFO leder, Jesper Henriksen
Skolens kontor

7232 7042
7232 7040
7232 7010

Kan man lave faste aftaler
Nogle børn går til diverse fritidsinteresser, har faste tider hvor de skal
sendes afsted.
Ønsker I, at vi skal være behjælpelige med dette, noteres dette i Iportalen. Husk at ændre aftalen, hvis der sker ændringer. Der kan ikke
gives besked med sms eller på telefonsvarer.
De faste aftaler, I har indgået omkring jeres barn, bortfalder i ferier og
på skolefridage, med mindre at I, som forældre, informerer os om andet.

Vi vil hermed byde Jer rigtig hjerteligt velkommen i 12´eren,
hvor vi glæder os til mange års godt og spændende samarbejde med jer og jeres børn.
Venlig hilsen
HFO 12´eren

Velkommen i 12´eren
1. maj 2018

En introduktion
til tidlig– HFO

12´eren

Tidlig-HFO perioden

12´eren er det overordnede navn for flere ting:

HFO´en - (tidlig HFO) 0. til 3. klasse. ( Mini)

Fritidsklubben 4. til 6. klasse ( Maxi)

Vi modtager børn fra flere forskellige børnehaver. Det er derfor vigtigt at børnene lærer hinanden og pædagogerne at kende. Det gør vi
ved at sætte børnene i grupper som vi mixer i forskellige aktiviteter i
Tidlig– Hfo perioden.
Børnene skal også lære de fysiske rammer at kende, så de ved hvor de
må være inde som ude og hvor de finder redskaber de skal bruge i
deres leg.
Sidst, men ikke mindst skal børnene tilegne sig de leveregler og rutiner vi har i HFO—det være sig omgangstone, samlingssteder, ind-og
udskrivning, garderobe, tavle m.m.

HFO´en er opdelt i 2 afdelinger - HFO Mini for 0. til 2. klasse og
HFO Maxi for 3. klasse til 6. klasse

Placering på skolen
Mini har til lokaler i Indskolingen, der er i direkte tilknytning til skolen og Maxi i egne lokaler på Ny Harløsevej 17K.

Åbningstider
Vi har åbent hver morgen klokken 6.30 - 8.00. Morgenpasning foregår i Mini. Der er mulighed for at drikke en kop te og spise medbragt
morgenmad.
Vi åbner igen efter skoletid kl. 14.00 og lukker klokken 17.00. I ferier
har vi åbent fra klokken 6.30 til 17.00.
For tidlig-sfo er der åbent fra 6.30 til 17.00.

Aflevering om morgenen

Lukkedage

Hvordan gør jeg, som forælder, starten lettere for mit
barn

I 2018 holdes HFO i Hillerød lukket dagen efter Kr. Himmelfart den
11. maj og Grundlovsdag den 5. juni. På øvrige skoledage holdes HFO
åbent. Barnet skal være tilmeldt på Iportalen for at kunne modtages.

Iportalen
I for tilsendt et brugernavn og adgangskode til Iportalen som er vores
kommunikations platform til beskeder og information.
Iportalen findes på adressen: 12eren.Iportalen.dk

Medarbejdere i HFO—afd. Mini.
Pr. 1. maj er følgende tilknyttet afd. Mini:
Anders, pædagog
Tanja pædagog
Sanne, pædagog
Sibel, pædagog
Marianne, pædagog
Laila, pædagog
Steffen, pæd.medhjælper
Mikkel, pæd. medhjælper
Nadia. pæd. medhjælper
Charlotte,pæd.medhjælper
Cindy pæd. studerende.

Indtil klokken 9.30 er børnene i Mini. Efter klokken 9.30 kan vi alt
efter programmet for dagen være andre steder. Det kan være i Salen,
i hallen eller på ture i nærområdet, vær derfor opmærksom på opslag
om tidlig-HFO aktiviteter på Iportalen.

Du skal sørge for:

En god madpakke + vand( mrk. med navn.)

Tøj efter vejrforholdene

Ekstra tøj

Notere på Iportalen, hvornår du henter dit barn

At holde dig orienteret om, hvad der sker i Mini via nyhedsbrevet på Iportalen og opslag på døre og opslagstavler

At give dig tid når du afleverer og henter dit barn.

Spørge medarbejderne, hvis der er noget, du er i tvivl om

Hvad hvis vores barn er sygt eller ikke kommer i HFO
Alle HFO-børn (førskolebørn – 3. klasse) har kontrolleret fremmøde.
Det betyder, at I skal meddele os, når jeres barn ikke kommer i HFO.
Sygemelding gives på Iportalen.

