Klub/skole samarbejde
Den lille Skole lægger vægt på et udvidet samarbejde mellem lærere
og pædagoger. Pædagogerne har timer til at deltage i skoletiden, bl.a.
i forbindelse med teaterforestillinger, emneforløb og sommerfesten.
Ud over de ekstra ressourcer, sikrer det et tættere samarbejde mellem
de to personalegrupper. Dette understøttes af fælles personalemøder,
forældremøder og arrangementer så som fernisering, fester og
teaterforestillinger.

Velkommen i Klubben …
Når jeres barn starter på Den Lille Skole, vil en vigtig del af det nye liv
foregå i vores fritidsordning, Klubben.
Da det først og fremmest er her, børnene har tid og plads til at lege, er
en af vores vigtigste opgaver, at give dem så gode legebetingelser
som muligt.
Det gør vi ved at sørge for, at de har mange forskellige steder og ting
at lege med, ved at være imødekommende overfor børnenes forslag
og ideer, og ved at være positive i vores omgangstone. Det betyder
blandt andet, at vi forholder os spørgende og forklarende i
problemløsning med børnene, og at vi hellere møder børnene med tillid
og ansvar frem for forbud og regler.
Vi prøver at få tiden i Klubben til at være god og interessant, og ved
udmærket, at det de fleste af børnene allerhelst vil, er at være
sammen med vennerne og at kunne bestemme selv. Derfor er de
fleste af vores aktiviteter og værksteder også noget de kan vælge fra
eller til.
Det, at vi vægter børnenes leg og valgmuligheder højt, betyder dog
ikke, at vi undlader at blande os i deres lege eller konflikter. En vigtig
del af vores arbejde er netop at hjælpe børnene med at forstå
samspillet mellem egne og andres ord og handlinger.
Hele vores pædagogiske målsætning kan findes på skolens
hjemmeside: denlilleskole.dk

Personalet i klubben
Klubbens faste kerne er de 4 pædagoger der er tilknyttet hver sin
klasse. Derudover har vi en ung vikar inde alle dage, samt
børnehaveklasselederen en til to eftermiddage. Klubbens personale har
som en del af skolen overenskomst med BUPL.
Klubbens lokaler
Klubben deler lokaler med skolen og det har selvfølgelig både fordele
og ulemper. Vores dejlige sal, de mange lokaler og den store legeplads
er i den sammenhæng store plusser.
Forældresamarbejdet
Da vi dagligt har kontakt med de fleste forældre når børnene hentes,
er det lettere for os at få fortalt, hvad der sker og hvordan det går
med børnene. Vi har som regel tid til at tage de snakke i garderoben
men har I behov for mere, kan I altid aftale en samtale.
Den enkelte klasses kontaktpædagog deltager desuden på
forældremøderne, og der er altid mulighed for at drøfte punkter som
vedrører Klubben.
Åbningstider på skoledage
12.30 - 16.30
Åbningstider på skolefridage
7.30 - 16.30 (sommerferie) Bemærk klubben lukket i hele julimåned!
8.30 - 15.30 (efterårsferien uge 42, vinterferien uge 7)
Klubbens telefon: 51 67 04 08

Praktiske oplysninger
Krydslisten
På pulten til højre for hoveddøren ligger en oversigt over alle børnene i
Klubben. Børnene skal krydse sig ind når de kommer i skole, og
navnet skal streges når de går. Dels så børn og pædagoger kan se,
hvem der er tilbage, dels af sikkerhedshensyn i tilfælde af brand eller
lign.
Kalenderbogen
Ved siden af krydslisten ligger en kalenderbog til forskellige
meddelelser, f.eks. hvis jeres barn bliver hentet på et særligt
tidspunkt, har en legeaftale eller bliver hentet af andre.
Klubnyt og månedsplan
Omkring den første i måneden laver vi et Klubnyt med en oversigt og
forskellige informationer. Den ligger på ”opslagstavlen” i Intra og
hænger på tavlen over pulten. Det er vigtigt at I læser klubnyt og
skriver de centrale datoer ind i jeres egen kalender.
Whiteboardtavlen i indgangspartiet
På Klubbens tavle er der beskeder ang. ugens ture og andet. Her vil
der også stå hvis der er ændringer. Desuden er det her der hænger
fotos af de voksne der arbejder i Klubben!
Klubmad
Hver dag omkring kl.14 er der klubmad. Det kan være lidt frugt, grønt,
rugbrød, hjemmebagte boller, knækbrød eller lignende. Om onsdagen
gør vi ofte lidt ekstra ud af det og kan godt finde på at lave mad over
bål.
Klubtelefonen
Skal I have fat på os eller jeres børn, kan I ringe til klubtelefonen.
Der er tit børn, som vil låne klubtelefonen for at lave legeaftaler. For at
undgå unødig ringeri, må børnene som hovedregel først ringe, når en
af deres forældre er tilstede. Har børnene selv mobiltelefon med, må
de ringe efter aftale. Ellers skal deres mobil ligge i skoletasken.
Legetøj
Børnene er meget velkomne til at medbringe eget legetøj, men vi er af
flere grunde ikke interesseret i at de medbringer elektronisk legetøj.

Ferier
Klubben har lukket i hele juli måned, mellem jul og nytår samt i
påsken. Dertil kommer enkelte dage i forbindelse med helligdage (se
skolens kalenderbog).

Ture ud af huset
Sejlklub
Gladsaxe kommune har en natur- og sejlklub, som vi benytter hver
torsdag eftermiddag. Vi går som regel derned med en klasse ad
gangen. Afhentning foregår inden 16:30 i Natur- og Sejlklubben.
Adressen er: Bagsværdvej 144. telefon: 51670408
Skovture
En gang om ugen i sommerhalvåret tager vi toget til Hareskoven.
Nogen gange med enkelte klasser andre gange med alle der har lyst.
Vi har også gode erfaringer med at lave pige- og drengeture. Disse
forskellige ture giver børnene flere oplevelser og legemuligheder og
skaber samtidig mere plads og ro for dem, der er tilbage i klubben.
Svømmehal
Når skovturene slutter, tager svømmehallen over. En gang om ugen
tager vi af sted til Bagsværd svømmehal med 14 børn fra 2. og 3.
klasse. I starten tager vi af sted en klasse ad gangen, senere gør vi
turene frivillige, men vi prøver at få alle børnene til at tage med i løbet
af perioden.
Morgenåbning på Den Lille Skole
Da skoledagen først starter kl.8.30, er der for mange også et behov for
en pasningsmulighed om morgenen. Fra kl.7.30 er der en lærer fra
indskolingen til at tage imod børnene, så de kan være på skolen indtil
undervisningen starter.

