Forældrefolder
Velkommen til Friluften, Specialfritidsinstitutionen ved Skolen ved Sundet

Specialfritidsinstitutionen er en integreret del af Friluftsskolen, med Skolen ved Sundets skoleleder som
overordnet leder og specialfritidsinstitutions lederen som en del af skolens ledelse.
Vi har indskrevet 36 børn og de er fordelt i tre grupper: Frit 1, Frit 2 og ”Klub”
Vi har pt. ansat 9 pædagoger, en studerende og en leder.
Dagligdagen.
Specialfritidsinstitutionen Friluften har åbent fra kl.14-17 på skoledage og kl.8-16 på skolefridage.
Pædagogernes arbejdstid ligger også med timer i skoledelen.
Når børnenes dag i Friluften starter afholdes en kort samling, hvor dagens aktiviteter præsenteres, samt
hvilke pædagoger der varetager praktisk-team opgaven, som er dem der hjælper børnene på toilettet og
andre praktiske ting. I løbet af dagen foregår de forskellige aktiviteter, som vi præsenterer i en særskilt
folder.
Vi tilbyder eftermiddagsmad, som er inspireret af Foods For Brains et projekt fra Ellsass Instituttet.
Vi har to hjemkørsels-tidspunkter: kl.15.30 og kl.16.20

Skoleferiedage.
Friluften har åbent fra kl. 8:00-16:00.
Der er altid et aktivitetsprogram for ferierne. Programmet tilrettelægges ud fra de børn som er tilmeldt de
forskellige ferier/dage. Dette betyder at tilbagemelding på ferie-seddel er vigtigt i forhold til at kunne
planlægge børnenes aktiviteter og personalets ferie så omhyggeligt som muligt og for at få de ressourcer vi
har, til at strække sig bedst muligt.
Hvis børnene er tilmeldt og ikke kommer, skal der gives besked enten via kontaktbog i SkoleIntra eller
telefon. Se telefonlisten.
Hjemkomsttidspunktet for ture der ikke er varslet i forvejen, er senest kl. 15.30.
I ferier er der kun hjemkørsel kl. 16.00.
Spontanitet/ændringer:
Der skal altid være plads til ændringer i dagligdagen. Sygdom, ferier, afspadsering, vejrlig og pludselige
indskydelser og muligheder kan betyde, at planlagte eller vanlige ting ændres.
Skiftetøj:
Alle børn skal have skiftetøj, praktisk udetøj og regntøj med. Der skal stå navn i tøjet. Vi har ikke skiftetøj
(lånetøj) liggende på Friluften.
Sygdom/fravær:
Ved sygdom og fravær vil vi under alle omstændigheder gerne have besked enten via telefon eller mail.
Hvis jeres barn bliver sløj i løbet af dagen, ringer vi selvfølgelig til jer, så I kan komme og hente jeres barn.
Det syge barn smitter raske børn og voksne. Derfor beder vi jer om at holde jeres barn hjemme til det er
helt rask, ikke smitter- og er frisk, så det kan være med i de aktiviteter der er i Friluften.

Medicingivning:
Vi giver medicin når det er aftalt med Jer forældre og vi har fået den evt. fornødne instruktion fra
fagpersoner. Medicinen skal være i original emballage med lægelig anvisning og vi opbevarer det i aflåst
medicinskab.
Solcreme i sommerperioden:
Vi smører børnene ind om eftermiddagen og forventer at de har fået solcreme på hjemmefra om
morgenen.

Telefonnumre til Friluften
Kontor fastnet: 32871624
Friluftens leder
Anne Lilholm: 24929203
Mail: ej12@kk.dk

Friluftsskolen
Kontor fastnet: 32871621
Friluftsskolens afd.leder
Frank Holmkvist: 27287920

Aula-telefonen Kl.14-16.30: 27 11 15 70 (i skoleferier kl.8-16)
Frit 1:
Fastnet:
Mobil:

32871627
21491194

Frit 2:
Fastnet:
Mobil:

32871622
21490621

Klub:
Fastnet:
Mobil:

32871628
21496098

Adresse:
Specialfritidsinstitutionen ved Skolen ved Sundet, Friluften
Samosvej 52
2300 København s

