Velkommen til
Ramløse skoles
MiniFO

Mini-FO Ramløse Skole
Mini-FO er for børn, som er indmeldt i Ramløse skole og forventes at påbegynde
undervisningen i børnehaveklassen i august 2020. Det overordnede pædagogiske
formål med Mini-FO i Gribskov Kommune er at bygge bro imellem dagtilbud, FO og
undervisningen i 0. klasse. I 2020, er der opstart i Mini-FO pr. 1. april.
De specifikke mål for Mini-FO på Ramløse Skole er:
• At børn og forældre får tryg overgang mellem børnehave, Mini-FO og skole
• At give børn og forældre en særlig velkomst og introduktion til FO og Ramløse
Skole
• At gøre opmærksom på vores forventninger til børn og forældre
• At skabe tryghed for barnet i Mini-FO og med FO børnene om eftermiddagen
• At forberede børnene til skolestart i Ramløse Skole
Indhold og organisering
Fra 1. april og frem til undervisningens start i 0. klasse i august går børnene i mini-FO.
Den pædagogiske indsats planlægges i det tidsrum, hvor de øvrige børn i indskolingen
har undervisning. I den almindelige FO-tid og i morgenåbningen indgår børnene i de
alm. aktiviteter i FO på lige fod med de øvrige børn i FO’en – dog med den ekstra
opmærksomhed, der er på nye skolestartere.
I år følger der en voksen med i Mini-FO fra Ramløse Børnehus, så overgangen bliver
endnu mere tryg.
De konkrete aktiviteter i Mini-FO’en planlægges, så der skabes størst mulig
sammenhæng imellem læringsgrundlaget i børnehaven, i FO og i 0. klasse.
Derudover arbejder vi med, at børnene bliver bekendt med de daglige rutiner og
regler, der er i FO og i skolen f.eks.:
• At forstå og modtage kollektive beskeder og efterleve dem
• Skoleforberedelse via leg og læring.
• Aflæse andre børns signaler og lytte når andre taler
• Styrke børne evne til at indgå og fungerer i et fællesskab.
• Påvirke børnene til medansvar og medbestemmelse.
• At børnene bliver selvhjulpne i forhold til af- og påklædning samt toiletbesøg.
• Understøtte venskaber, som kan skabes i en ramme hvor der er plads til at lege og
være børn og styrke de sociale relationer gennem leg.
Praktiske oplysninger:
Ramløse Mini-FO holder til i FOens lokaler i blok 5 på Ramløse Skole.
Bemærk at morgenåbning fra 6.30-8.00 skal tilkøbes.

Åbningstider:
Mandag til torsdag: 6.30—17.00
Fredag
: 6.30—16.30
Mini FOs dagsrytme:
6.30:
6.30 – 8.00
9.00
8.00 - 9.30
9.30 – 10.00
10.00 – 11.30
11.30 – 12.00
12.00 – 13.00
13.15 - 15.00
13.20 – 16.00
17.00:

Mini-FO åbner, fælles morgenmad.
Fælles leg med de børn der har morgenplads.
Seneste afleveringstidspunkt
Mini-FO børn - legetid.
10er mad
Aktiviteter ude eller inde
Frokost.
Leg / aktivitet
Åben café. Vi tilbyder brød el.lign.
Fælles leg og aktiviteter ude eller inde sammen med de
øvrige FO børn
FOen lukker. (Fredag kl. 16.30)

Morgenmad:
Der er mulighed for, at jeres barn kan få morgenmad på FOen mellem 6.30 og 7.30.
Her kan de vælge mellem cornflakes, havregryn, knækbrød og evt. boller.
Madpakker:
Børnene skal selv medbringe madpakke og drikkedunk både til ”formiddags frikvarter”
og til frokost kl. 11.30. Kl. ca. 13.15 vil der være et eftermiddagsmåltid i form af
brød el.lign.
Legeaftaler/besøg/fri:
Skal aftales mellem forældrene og personalet. Børnene får kun lov til at gå hjem
til/med hinanden, hvis der på forhånd er givet besked til FOen.
Sygdom:
Hvis jeres barn er syg, må vi ikke modtage det. Barnet skal kunne følge en normal
hverdag i Mini-FO, og det er ikke nemt, hvis man er halvsløj. Hvis jeres barn er sygt
så giv Mini-FO besked via SMS på tlf.nr: 72 49 92 23 inden kl.9.00.

Aula
Skolens kommunikationsplatform er AULA. Det er via denne platform, at I kan maile
til skolens personale. Her kan I også se opslag fra skolen, og når børnene starter i
0.klasse, er det her I finder klassens ugeplaner.
De røde sedler
FOen har en mappe med kontaktoplysninger, fototilladelser, evt. kroniske lidelser
eller særlige hensyn, som vi skal tage til jeres barn. I bedes udfylde sedlerne og
returnere dem til FOen, inden barnet starter i Mini-FO.
Mini-FO er lukket
Påskeferien 6-13.april
St. Bededag 8.maj
Kr. Himmelfart 21.maj
Pinse 1.juni
Grundlovsdag 5.juni
Sommerferie: Uge 29 og 30 fra. Begge uger lukkeuger.
Personale
I morgenåbningstiden mellem 6.30-8.00 vil dit barn møde Hanne og Birgitte. I den
første uge vil Kirsten også være tilstede i dette tidsrum.
Kirsten fra Ramløse Børnehus vil være i Mini-FO i perioden mellem 8.00-14.00
sammen med enten Bente eller Jessie. Om eftermiddagene vil børnene ud over en af
MiniFOs primære voksne komme til at møde pædagog Pauline, pædagogstuderende
Andreas og pædagogmedhjælper Lauritz.
Yderligere oplysninger
Tlf.: 72 49 92 25
Med venlig hilsen
Tine Junge
Afdelingsleder

Voksne i Mini-FO

Bente

Kirsten

Jessie

Øvrige voksne i FO

Pauline

Lauritz

Husk udetøj/ekstra tøj
Husk udetøj/ekstra tøj

