Velkommen til Sct. Ibs Skoles
førskoleafdeling

Mini Ib
2017
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Åbningstider og lokalitet:
Mini Ib’en er åben mandag til torsdag fra kl. 6.30 til 16.45 og fredag fra kl.
6.30 til 16.30. Om morgenen kan jeres barn spise eventuelt medbragt morgenmad indtil kl. 7.30.
De fysiske rammer for Mini Ib vil være i SFO’ens lokaler på Kildegade 18 hele dagen. Derudover har vi et helt nyt lokale, hvor den ene Mini Ib klasse vil
være nogle timer om dagen.

De voksne i Mini Ib’en:

Lone Weis

Mie Langberg

Lise Latif

Anette Enghave
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Katrine Højlund Bræmer

Alberte Kvium

Jette Simonsen

Mini Ib’ens pædagogiske grundlag:
På Sct. Ibs Skole betragter vi mandag den 1. maj som jeres barns første skoledag. Førskolen er planlagt med skolelignende aktiviteter om formiddagen til kl.
13 og SFO-lignende aktiviteter resten af dagen. Mandag den 1. maj vil vi bede
jer sende skoletaske, penalhus og en lille madpakke med jeres barn i skole.
Jeres barn skal møde i Mini Ib’en kl. 8.00 hver dag og vil være i Mini Ib’en indtil
kl. 13. Efter kl. 13 er jeres barn i SFO, og kan hentes når det passer jer frem til
lukketid.
Førskolen er overgangen fra børnehave til skole, og derfor lægger vi meget vægt
på leg, samvær og socialisering. Til at begynde med holder vi Mini Ib’en adskilt
fra resten af skolen, så børnene kan koncentrere sig om at lære hinanden at
kende. Hen ad vejen vil vi give børnene mulighed for, i deres eget tempo, at
blande sig med de andre skolebørn.
Med fokus på det sociale laver vi, både samlet og i grupper, aktiviteter og ture,
så børnene får et godt kendskab til hinanden og til de voksne der bliver en del af
deres dagligdag i børnehaveklasse og SFO.

Ture ud af huset:
Der vil løbende være mulighed for at arrangere ture ud af huset. På disse dage
skal jeres barn have tøj med der passer til vejret, og en madpakke der passer til
at blive spist i det fri. Husk drikkedunk.

Mini Ib A og Mini Ib B:
”Mini Ib A” og ”Mini Ib B”, som Mini Ib’erne opdeles i fra start, er som udgangspunkt de klasser, børnene kommer til at gå i fra august. Der kan dog, i løbet af
Mini Ib perioden og helt frem til september, blive lavet små justeringer i klassesammensætningerne.

Madpakker:
Jeres barn skal have to madpakker og en drikkedunk med i Mini Ib. Den første
madpakke spiser de om formiddagen i skolen, den anden, som gerne må være
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en frugtpose, spiser de om eftermiddagen i SFO’en. Madpakker, drikkedunke og
frugtposer kan komme i køleskabe.

Kommunikation:
Hovedparten af al kommunikation mellem skole og hjem foregår via skolens Forældreintra. Det er derfor meget vigtigt, at I hurtigst muligt bliver oprettet som brugere i Forældreintra.
Om eftermiddagen i SFO tiden, bruger vi et system der hedder SFO Tabulex. Dette system får man også adgang til via Forældreintra. Kommunikationen vil I få
mere information om på informationsmødet i april.

Vigtige telefonnumre:
Skolens kontor:
Skoleleder Dan Jensen:
Afdelingsleder Rebekka Gjerløw Christensen:
SFO:

75 66 67 00
75 66 67 01
40 33 04 00
75 66 67 17

På glædeligt gensyn d. 24/4 og igen d. 1/5.
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