Galaksen
Stjernevejskolens SFO
________________________________________________

Mosegade 75, 8722 Hedensted. Tlf. 7974 1180
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Vi begyndte som et fritidshjem i november 1978,
navnet var dengang Ungdomsgården.
I marts 1993 blev vi omstruktureret til en skolefritidsordning.
I december 1998 flyttede vi til nuværende adresse i nyt byggeri.
SFO GALAKSEN.

Galaksen er bygget til 220 børn. Det indskrevne antal børn kan variere en del. Galaksen er
bygget sammen med Stjernevejskolen, og opdelt i 3 afdelinger, der er placeret i 3 huse.
Vi har valgt at opdele børnene på følgende måde:
Solhuset
0. kl.
1. kl.
2. kl.

Månehuset
0. kl.
1. kl.
2. kl.

Stjernehuset
3. kl.
4. kl.

På Stjernevejskolen arbejder vi med den nye folkeskolelov, det betyder, at børn i
børnehaveklasserne, 1. klasserne, 2. klasserne og 3. klasserne har en skoledag fra
kl. 8.00 til kl. 14.00 hver dag. I dette tidsrum er der tilknyttet en pædagog til 0.kl., 1. kl.
og 2. klasserne. (Der kan også være tilknyttet pædagoger på andre klassetrin). Pædagogen
har ca. 9 lektioner om ugen i klassen.
Børn og voksne har et fast tilhørsforhold til et team i Sfoèn. Pædagogerne er fortrinsvis
knyttet til samme børn i skolen og i Sfoèn. Vi arbejder på tværs af disse teams.
Børnene må benytte forskellige planlagte / ikke planlagte aktiviteter og forskellige
legemuligheder i vores huse.
VI ER MEGET UDE, da vi har nogle dejlige udenoms arealer, det stimulerer og styrker
børnenes motorik og trivsel.
Vi har et fantastisk udehus; ”Knasten”, hvor der bl.a. er bål, snitteværksted og meget
mere.
Vi har også et område med kaniner. - Ligeledes har vi et graveområde.

Børnene er her i deres fritid,
det betyder, at tiden er børnenes egen tid,
hvor de selv kan vælge, hvad de vil lave
i samarbejde med de øvrige børn, forældre
Og det pædagogiske personale.
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SFO Galaksen

Mosegade 75
8722 Hedensted

Stjernevejskolen:

7974 1150

SFO Galaksen:

7974 1180

SFO Galaksen Kontor: 7974 1181

Solhuset:
Månehuset:
Stjernehuset:

7974 1184
7974 1185
7974 1186

Mobil
20 45 21 36
20 45 21 36
24 96 17 81

(Obs vedr. telefon: Når I får en opringning fra SFO Galaksen eller Stjernevejskolen vil der ikke være oplyst
et nummer, der vil på displayet stå skjult nummer. Tag venligst telefonen, måske er det os, som ringer!)

www.stjernevejskolen.dk
På skolens hjemmeside kan I finde forskelige informationer.
Tabulex
SFO Tabulex er et online registrerings- og kommunikationsværktøj til SFO personale og
forældre. Barnets stamdata opdateres hver nat via CPR, hvilket reducerer den manuelle
vedligeholdelse af kontaktoplysninger. Telefonnumre kan mor og far selv ændre via
forældreindgangen, samt sende beskeder om diverse aftaler.
Systemet giver overblik over syge- og feriemeldinger og hvilke børn, der er hvor og
hvornår. Børnene ”tjekker” ind og ud via Tabulex. Se vores info vedr. Tabulex
Åbningstider
Morgenplads
kl. 5.30 – 8.00
Deltidsplads
kl. 14.00 – 17.00 (fredag kl. 16.00)
Kombineret plads
kl. 5.30 – 8.00 & kl. 14.00 - 17.00 (fredag kl.16.00).
På skolefridage er der åben fra 5.30 til 17.00 (fredag kl. 16.00). Dog må børn med
deltidsplads først komme kl. 8.00
Lukkedage 2017– SFO pasningsinstitution er SFO Galaksen i 2017
Der er sommerferielukket i ugerne 29 og 30, dog er der tilbud om pasning af tilmeldte
børn fra Sfo Galaksen og øvrige Sfo’er. (tilmelding senest d. 1. marts).
På skole fridage er Sfo Galaksen åben, og her skal I tilmelde el. framelde Jeres børn i god
tid via vores Tabulex system. Det er meget vigtigt i forhold til personalets afvikling af
ferie, som fortrinsvis afvikles på skole fridage. Vi prøver også at afstemme arbejdsplanen
med antal personale på arbejde og med antal tilmeldte børn.
Udmeldelse
Skal ske med en måneds varsel til d. 1. eller d. 15. i en måned.
Udmeldelse, ændring og indmeldelse af pladsen skal ske elektronisk.
Forsikring
Hvis dit barn forvolder skade el. kommer til skade gælder forældrenes egen
ansvarsforsikring.
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Betaling 2017
Kombineret plads
Deltidsplads
Morgenplads
Brobygningsplads
Ugemodul i ferier

kl. 5.30 – 17.00
kl. 8.00 – 17.00
kl. 5.30 - 8.00
kl. 5.30 – 17.00

1834 kr.
1565 kr.
661 kr.
1834 kr.
663 kr.

Forældrebetalingen fordeles på 11 rater, idet juli måned er betalingsfri. - Søskende rabat
efter gældende regler.
Måneds-seddel
Hver måned vil der blive lagt en månedsseddel på opslagstavlen og Tabulex, hvor der vil
stå lidt om månedens aktiviteter. Her vil der også være generelle oplysninger om Galaksen,
diverse ændringer eller lignende. På vores opslagstavler / whiteboardtavler vil der også
være beskeder eller ændringer m.v. (Solhuset og Månehuset udsender en fælles seddel,
og Stjernehuset udsender deres egen seddel).
Svømning
Alle institutioner er med i en turnusordning, hvor vi på skift har tider i svømmehallen.
Disse tider deler vi i Galaksen mellem vores forskellige aldersgrupper. Svømmehallens
regler gælder selvfølgelig også for os.
Børnene må ikke have sår, der er større end en lillefingernegl.
(Vi opholder os ikke i baby-bassinet). Se svømmeseddel!
Dyrehold
Solhuset, Månehuset og Stjernehuset har ansvaret for dyrenes pasning, rengøring, og
pleje en måned ad gangen. Samt opsyn med samspillet imellem børn og dyr. Børnene er
selvfølgelig med i den daglige pasning. I forældre deltager i en turnusordning m.h.t.
pasning i weekenderne.
(Liste udgives, når I står for tur, samt nærmere information).
Desuden har vi et meget flot akvarium først på gangen.
Lejr
0. klasserne har en overnatning i SFO Galaksen.
1. klasserne tager på lejr i en weekend.
2. 3. og 4. klasserne skifter lidt imellem lejr, overnatning el. lign.
Traditioner
Se vores aktivitetsplan på Tabulex, vi planlægger for et skoleår af gangen.
Disco
Fastelavn
Sommerfest
Grillfest
Far & søn aften
Mor & datter aften

Januar
(0., 1. og 2.klasser).
Februar
(0.,1.,2.,3. klasser).
Juni
(Alle).
September (3. og4. klasser).
September (3. og4. klasser).
November (3. og 4. klasser).
4

Julehygge m. Lucia optog
Forældrekaffe
Fælles emne

December (Alle)
Ca. 3-4 gange årligt. (Alle).
Ca. 2 gange årligt for alle; Rekorder-Kunst-Ol-Gøgl-By

Mad & Drikke
Børnene spiser 2 gange i løbet af skoledagen. (10’er pause og 12’er pause)
Men det er en god ide at medbringe lidt ekstra mad, frugt eller drikke til senere på dagen.
Knækbrød opbevares i skabe i vores huse. Børnene må altid sidde ved cafebordene for at
spise. (Husk navn på madpakke, frugt og drikkedunk m.v.).
Vi har rigelig køleskabsplads, spørg personalet, hvilket køleskab Jeres barn skal benytte.
Fredag laver vi eftermiddagsmad sammen med børnene, og spiser kl. 14.30.
Køb af mad
Går barnet i 3.-4. klasse kan der købes lidt let mad hver dag. Du kan købe et klippekort i
Stjernehuset til køb af mad. Madplanen sendes ud sammen med månedssedlen.
Morgenplads
Kommer dit barn om morgenen, starter dagen altid i Solhuset.
Vi opholder os i Solhuset, og spiser morgenmad i Solhuset. Morgenmad må gerne
medbringes og blive stående hos os. Vi har et skab i Solhuset til morgenmad. Vi sørger for
mælk. Børnene bliver ”sendt” i skole kl. 7.50
Personalet åbner på skift.
Husk
 At give besked, hvis dit barn er syg, holder fri eller bliver hentet af en anden via
Tabulex
 Vi sender kun børn efter aftale med Jer forældre. (Giv besked via Tabulex).
 At give besked, hvis I får nyt telefonnr., arbejdsplads eller adresse. Kan ændres i
Tabulex!
 At sige goddag og farvel til en voksen & bruge Tabulex.
 Det er tilladt at medbringe eget legetøj i begrænset mængde uden lyd, men det er
absolut på eget ansvar.
 Skiftetøj / fodtøj til al slags vejr er en god ide. Det må gerne hænge i garderoben.
 Vi vil opfordre jer til, at I skriver navn på alt.
 ”Glemme” reolen er ved indgangen. (Vi giver besked på månedssedlen, når den
tømmes).
Kl. 14.00
Kl. 14.00 får de fleste børn fri fra skole. Pædagogerne har også fri fra skolen på dette
tidspunkt. Vi skal sige goddag til hinanden, beskeder skal gives, aftaler skal på plads, og
aktiviteterne skal i gang. Hav venligst tålmodighed i dette korte tidsrum. Alle aftaler,
sendetider og øvrige beskeder SKAL være på plads inden dette tidspunkt via Tabulex
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Normer / Regler
Dem har vi mange af. De er ofte skrevne eller uskrevne, men børnene lærer dem hurtigt.
F.eks. kan nævnes; at der må være 6 børn ude på en af legepladserne uden voksne. Der må
leges på gangene, men ikke tumles. Indefodtøj til indebrug. Udefodtøj stopper ved den
hvide dør til de enkelte huse.

Børnene SKAL bruge tid på oprydning.

Fremmødekontrol
Hvis vi ingen beskeder har på udeblivelse af et barn, så kontakter vi jer, for at få det
opklaret. Heldigvis er det ofte ”bare” en fejl. På skolefridage er fremmødekontrollen
begrænset, da børnene møder meget forskelligt.
Hvis I ikke ønsker fremmøde kontrol, kan I skrive det i Tabulex.
At blive sendt
Vi sender gerne børn på et aftalt tidspunkt, som I har skrevet i Tabulex. Børnene skal selv
kunne pakke tasken m.v. og blive klar.
Ferieaktiviteter
Se opslagstavlen ved Solhuset uge for uge. Ture ud af huset – bindende tilmelding
Se også ferie info seddel.
Studerende
Vi er fast praktikinstitution. Det betyder, at vi har studerende i et halvt år ad gangen fra
VIA University College, Campus Horsens. (Pædagogstuderende og/eller PAU studerende).
Forældreopslagstavle
Den blå opslagstavle overfor SFO kontoret er til informationer / beskeder /
efterlysninger / gode ideer / salg m.v. fra forældre til forældre. Kontakt venligst
personalet, når I sætter noget op.
Skolebestyrelsen
Galaksen har ikke sit eget forældreråd. Har I ting, I gerne vil have drøftet, kan I altid
henvende Jer til skolebestyrelsen. Skolebestyrelsen er skolens øverste myndighed, og de
varetager også Galaksens interesser.
Men vi opfordrer Jer altid til at komme til os. Spørg endeligt!
Skolens hjemmeside: www.stjernevejskolen.dk.
Til denne side kræves ingen adgangskode. Det er en åben side, som kan læses af alle. SFO
Galaksen har et pkt. under menuen i venstre side, her ligger diverse sedler f.eks. vores
månedsseddel. (Skolens hjemmeside er under revidering).
Skoleporten:
= Skolens hjemmeside.
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Forældreintra:
ForældreIntra er et lukket og internt univers, som kræver brugernavn og adgangskode.
Kode & opstarts folder udleveres.
Hvis der opstår problemer, kontaktes skolens kontor. (Solvejg).
På forældreintra er der kontakt imellem hjem og skole, og her vil I kunne finde forskellige
oplysninger såsom; børnenes fødselsdage, ugeplaner, beskeder m.m.
Forældreintra bruges i hele skoleforløbet, og er kontakten imellem barn & forældre og
skolen.
Mål & indholdsplaner: Se oversigt på skolens hjemmeside
PERSONALE Marts 2017
Se vores tavle med personalebilleder.
Leder

: Dion Nørbo

Souschef
Pædagog
Pædagog
Pædagog
Pædagog
Pædagogmedhjælper
Pædagogisk assistent
Pædagog
Pædagog
Pædagog
Pædagogmedhjælper
Pædagogmedhjælper
PAU studerende
Afdelingsleder
Klubmedarbejder
Pædagog
Pædagogmedhjælper

: Lisbeth Petersen
: Mette Thelander
: Berit K. Olesen
: Inge R. Johansen
: Gitte Abrahamsen
: Annemarie Gjermandsen
: Berit S.–Nielsen
: Lotte Grønbæk Holtet
: Yrsa Simonsen
: Karina Fisker
: Anita Ballegaard
: Grethe Scriver
: Kristian
: Kirsten Nielsen
: Hanne Kristiansen
: Sara Porsgaard
: Jørgen Kristensen

Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Måne
Måne
Måne
Måne
Måne
Måne
Stjerne
Stjerne
Stjerne
Stjerne

FØR skole:
I perioden med brobygningsbørn vil der ske om rokeringer af personale, og vi kan have
”lånte” personaler fra børnehaverne, samt midlertidige ansatte personaler. (april – juni).
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Velkommen brobygning 2017
Målet med brobygning i Hedensted kommune er:
 at børnene forud for skolestart i august får et solidt kendskab til
skolens og SFO´ens fysiske rammer, de voksne og de børn, som de skal
dele klasse og årgang med i de kommende år med det formål, at det nye
læringsmiljø opleves som en tryg ramme for barnet.
 at bygge bro og skabe sammenhæng imellem indhold og kultur i
børnehave og børnehaveklasse/SFO – sådan at børnehaven forbereder
og børnehaveklasse/SFO arbejder videre.
Det betyder, at personalet i børnehave og skole skal kende kulturen hos
hinanden for bedre i arbejdet med børnene at kunne udnytte lighederne
– og være bevidste om forskellighederne, så ændringer kan
præsenteres for børnene på en hensigtsmæssig måde.
Vi modtager børn fra børnehaverne i april måned.
Børnene skal være sammen med de kommende
pædagoger, pædagogmedhjælpere fra Galaksen, og
personale fra børnehaverne.
Børnene er brobygningsbørn og SFO børn.
Vi forventer at klasserne bliver dannet i juni måned.
Herefter vil børnene blive opdelt, og få tilknytning til
henholdsvis Solhuset og Månehuset.
I SFO Galaksen vil alle brobygningsbørnene samlet have tilhørsforhold til Månehuset.

Dagens rytme:
Kl. 05.30 - 07.30

Børnene er i morgen SFO i Solhuset.
Her kan de spise medbragt morgenmad, vi har mælk dertil.
(Morgenmadsprodukter kan opbevares i et skab i Solhuset).

Kl. 07.30 – 14.00

Børnene er brobygningsbørn og vil benytte Solhuset og Månehuset.
Alle har garderobe, skuffer og køleskab i Månehuset.
Skolen starter kl. 8.00, derfor er der en voldsom trafik både ude
og inde omkring dette tidspunkt. Parkering kan være lidt svært!
Husk altid at sige goddag til personalet.
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- Vi har Tabulex, som er vores ind – ud krydsningssystem.
Kl. 09.45

Alle børnene samles til fællessamling. Her bliver dagens program
gennemgået, og børnene får styr på dag, dato, måned og vejret.
(At lytte, vente på tur og række fingeren op).
Sådan starter en skoledag.
Herefter spiser de formiddags mad, som vi sørger for.
(Vi får frisk frugt hver dag).
Børnene vil spise i Solhuset og i Månehuset.
(Skolen har frikvarter kl. 9.50-10.15, derfor spiser vi i dette tidsrum).

Kl. 10.15

Børnene har en ”SKAL” aktivitet, som er bestemt af de voksne.
Her øver børnene at lytte, deltage i en fastlagt aktivitet, modtage
en kollektiv besked og opøve koncentrationen.
De lærer også, at nogle gange er aktiviteten bestemt af de voksne,
og alle skal deltage og andre gange kan man selv vælge.
Børnene vil løbende være på forskellige hold, når vi arbejder med
dagens opgave, for derved at opnå større kendskab til børnene og
deres samspil med hinanden. Her er de sammen på tværs af køn,
børnehaver m.m.
Når vi arbejder med planlagte aktiviteter vil vi benytte Solhuset,
Månehuset.
Vi arbejder med ”Legeøen”.*
Derefter leg inde eller ude på legepladsen.

Kl. 11.45

Børnene spiser medbragt mad, og dertil drikker vi vand.
Børnene skal medbringe egen drikkedunk, som også kan
bruges resten af dagen.
Vi har en vandfontæne med dejligt koldt vand.
Børnene vil spise i Solhuset og i Månehuset
(Skolen har frikvarter kl. 11.55-12.25, derfor spiser vi i dette tidsrum).

Kl. 12.25

Børnene er inde eller ude på tarzanbanen. (Vi er meget ude).
Husk derfor tøj alt efter vejret, og skiftetøj. Skiftetøj må gerne
blive i garderoben, I tager det blot med hjem efter behov.

Kl. 14.00

Alle skolebørn har fri kl. 14.00, og kommer i SFO
Børnene kan finde sammen med de øvrige SFO børn.
Børnene må gerne finde lidt mad frem om eftermiddagen og sidde
ved cafebordene med deres medbragte mad.
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Kl. 14.00 - 17.00

Børnene er sammen med de øvrige SFO børn. (Fredag kl. 14.00-16.00)
Børnene må vælge at være i Solhuset og Månehuset, samt på vores
udeområder om eftermiddagen. Vores udeområder kaldes
legepladsen og tarzanbanen.
Garderober: Børnene har sin egen private garderobe og skuffe.
I behøver ikke at tømme garderoben hver fredag, men hjælp
Jeres børn med at holde orden, og husk tydelig navn i ALT!
(Glemmereolen er ved SFO’ens hovedindgang).
Om eftermiddagen kan børnene vælge at være i Solhuset eller
Månehuset, de må deltage i de forskellige aktiviteter, og de kan
også vælge at være ude.
Se vores månedsseddel, så I er orienteret om aktiviteter og
informationer gældende for alle SFO børn.
www.stjernevejskolen.dk – SFO Galaksen eller Tabulex
Det er en god ide at læse det højt for Jeres barn.
Husk altid at sige farvel til personalet i eget hus, og Tabulex.

*Legeøen:

I børnehaveklassen arbejder vi med ”Hop om bord”, som er et
materiale, hvor indholdet er sproglig opmærksomhed,
bogstavsindlæring og den første læse/skriveindlæring.
”Legeøen” er et materiale som understøtter og forbereder børnene
til ”Hop om bord”. Det er opdelt i 20 lektioner med forskellige
sproglige & lærerige lege såsom sang, historier, rim & remser,
skriftlige opgaver m.m.

Alle brobygnings børn har en brobygningsplads = kombineret plads, det betyder, at Jeres
børn må være i SFO’en i den fulde åbningstid.
Elektronisk indmeldelse:
Brobygningsbørn skal indmeldes elektronisk i SFO Galaksen, så de overgår til den ønskede
plads til august 2017. Hvis I ikke melder børnene ind igen, bliver det betragtet som en
udmeldelse. På skolens hjemmeside; www.stjernevekskolen.dk er der et direkte links: Til –
og udmelding af SFO (se i højre side) eller brug kommunens hjemmeside.
Ved indmeldelse kan I vælge:
D = Deltids plads
K = Kombineret plads
M= Morgenplads

= Efter skoletid, og kl. 8.00 på skolefridage.
= Før og efter skoletid, og hele dagen på skolefridage.
= Før skole, og kun før kl. 8.00 på skolefridage.

Ugens aktiviteter:
Brobygningsbørnene har egen opslagstavle, som hænger v. Månehuset, hvor dagens
aktiviteter og informationer kan ses.
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Der bliver hængt opslag op for 1 – 2 uger af gangen. Ugeplan bliver også lagt på
forældreintra, så I kan se, hvad dagens SKAL aktivitet er, og hvilke øvrige tiltag vi
arbejder med. Det er meget vigtigt, at I løbende følger med på forældreintra, og er ’på’
mindst en gang om ugen.
Se i øvrigt også skoleporten/skolens hjemmeside; www.stjernevejskolen.dk
(Alle har adgang til denne hjemmeside).

Vi vægter:








At skabe tryghed og tillid hos det enkelte barn.
At etablere et samarbejdsfuldt forhold til forældre.
At børnene bliver trygge og fortrolige med vores områder ude og inde.
At børnene får etableret relationer og nye venskaber.
At børnene lærer, at der kan være aktiviteter som man SKAL lave, og der kan være
aktiviteter, som man kan vælge at lave.
At der er normer og regler for sprog og adfærd.
At børnene er sammen på tværs af køn og alder

Diverse:

Vi holder fødselsdag sammen med brobygningsbørnene her i Galaksen.
(Vi tager ikke på besøg hjemme hos børnene).
Vi samler pigerne til pigefødselsdage.
Vi samler drengene til drengefødselsdage.
Vi samler børnene ca. kl. 9.40.
Vi dækker bord.
I medbringer noget til at dele ud.
Vi synger fødselsdagssang.
Vi råber HURRA! - Aftal dagen med personalet.

Brobygningsbørnene må bruge spillemaskiner om fredagen, dog ikke i tidsrummet
kl. 8.00-14.00. Se vores regler vedr. spillemaskiner på opslagstavlen.
Børnene må medbringe legetøj på eget ansvar, men det skal være
uden lyd. (Husk at skrive navn på medbragte ting).
Galaksen er et stort område, det kan let blive væk.
I starten kan det være trygt og godt med en lille kendt ting.
Hver uge går vi på biblioteket.
Vi deler os i 2 hold, og skiftes til at gå på biblioteket.
Børnene låner 1 bog pr. gang, og bytter ugen efter.
Det er et personligt lån, derfor har børnene også selv ansvaret for denne
lånte bog. På biblioteket får vi hjælp af den biblioteksansvarlige.
Vi håber, I vil bakke op om denne biblioteksordning.
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En af børnenes SKAL opgaver bliver at lave en bibliotekstaske,
denne taske håber vi, at I vil hjælpe med at passe på,
da vi forventer, at den skal bruges i årene frem.
Se opslagstavlen m.h.t. til opstart og tidspunkt.

Datoer: Brobygning 2017
SFO information m. nye forældre:

Onsdag d. 1. marts 2017

Besøg af børnehaver:

Uge 12

Besøgsdage; tilbud til nye børn & forældre:
(ca. 20 min. pr. barn)
Aftal gerne besøg d. 1. marts

Mandag d. 14. marts
Tirsdag d. 15. marts
Onsdag d. 16. marts
Torsdag d. 17. marts
Fredag d. 18. marts

Nye børn starter:

Alle nye børn starter d. 3. april 2017

Forældrekaffe:

Torsdag d. 27. april 2017

Møde på skolen for alle nye 0. klasser:

Onsdag d. 7. juni 2017

Sommerfest:

Fredag d. 9. juni 2017

Tur til Madsbyparken:

Torsdag d. 22. juni 2017

Sidste skoledag:

Fredag d. 23. juni 2017
Brobygning slutter med et bevis, og
børnene er nu en del af Sfo’en.
Vi synger sommerferiesangen sammen med
hele skolen og ønsker hinanden god FERIE!

Uge 13
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Brobygnings-personale 2017
SFO Galaksen:
Solsikken:
Stjerneskuddet:

Børnene vil også være sammen med det øvrige SFO personale i løbet af dagen både ude og
inde. (Se vores personale tavle).

Spørgsmål?
Hele personalegruppen vil meget gerne svare på spørgsmål og
være behjælpelige, så alle nye børn og forældre finder sig til
rette og får en god start i SFO Galaksen
SPØRG?

Vi glæder os til et udbytterigt samarbejde, og ønsker Jer alle små som store velkommen!
Venlig hilsen SFO personalet
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Bilag:- - - - - - - - - Klip og afleverer snarest

Køretilladelse side 15 afleveres til Galaksen og følger barnet
Fototilladelse side 17 Afleveres til Galaksen og følger barnet
Legeaftale side 19 afleveres til Galaksen og opbevares i mapper til brug af forældre i SFO
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Køretilladelse ved Stjernevejskolen,
Mosegade 75, 8722 Hedensted
Undertegnede giver tilladelse til at mit barn / børn må befordres i privat bil
eller af en fast ansat medarbejder ved Stjernevejskolen / Galaksen.
Tilladelse gives under forudsætning af, at færdselslovens bestemmelser om anvendelse af
sikkerhedsudstyr for børn overholdes.
-

Der skal være tegnet lovpligtig ansvarsforsikring på bilen.
Børn skal være spændt fast.
Børn sidder ikke på forsædet.
Bilen skal føres af en medarbejder, som skolens ledelse el. Sfoèns ledelse finder egnet
dertil.

Denne køretilladelse gælder både for kørsel i skolen og Sfoèn.

Sæt kryds
Undertegnede giver hermed tilladelse til, at mit barn må køre i
privatbil

Sæt kryds
Undertegnede kan ikke tillade, at mit barn kører i privatbil.

_______
Dato
_____________________
Barnets navn

_______________________________
Forældremyndighedens underskrift
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Stjernevejskolen, Hedensted
Aftale
På skolens hjemmeside vil vi gerne vise billeder fra forskellige sammenhænge. Der er
imidlertid kommet regler, der foreskriver, at forældre skal give deres accept af, at deres
børn vises på hjemmesider.
Vi skal derfor indhente forældretilladelse til at vise billeder.
Reglerne foreskriver desuden, at der skal en forældretilladelse til, for at elever kan
deltage i TV-udsendelser. Derfor ønsker vi også en tilladelse til, at jeres barn må deltage i
dette. (Skolen kunne måske få besøg af f.eks. TV-syd)
Endelig skal vi have en tilladelse til, at elevproduktioner kan offentliggøres digitalt. Skolen
ønsker derfor også en tilladelse til, at elevproduktioner kan offentliggøres. Dette kunne
eksempelvis være en projektopgave, der ønskes vist på elevintra eller på skolens
hjemmeside (www.stjernevejskolen.dk).
Denne tilladelse gælder indtil eleven forlader skolen, eller forældrene trækker den
tilbage.
Elevnavn____________________
•
•
•

•

Klasse________________

Elevens navn/billede må gerne optræde på skolens intranet / websted /
skoleblad
Eleven må udarbejde sin egen hjemmeside i forbindelse med undervisningen
Produkter udarbejdet af eleven i forbindelse med undervisning må vises på
skolens websted og digitale dokumenter (fx cd-rom), medmindre jeg forbyder
det.
Eleven må gerne deltage i TV-optagelse. Dette gælder dog kun ved generelle
udsendelser der ikke omhandler mit barn. Såfremt barnet er i fokus i
udsendelsen, skal der gives særskilt besked til forældrene

Eleven må ikke vises på hjemmesider, tv eller offentliggøres digitalt – sæt kryds her

Hedensted, den ___________2015/16

___________________________
Forældres / værges underskrift
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Legeaftaler
Navn:____________________________________
Klasse:___________________________________
Adresse:_______________________________
Telefon:__________________________________

Navn & telefon mor__________________________
Telefon mor arbejde_________________________
Navn & telefon far__________________________
Telefon far arbejde:_________________________

Det er bedst at ringe til:_____________________

Vi ønsker ikke at blive ringet op – sæt X

________________________________________
Underskrift
19
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