Velkommen til BFO
Baltorpskolen

Afdelingerne:
Fritter Fri og 8’eren
Tivænget og Kornvænget
Kaldet TIKO

www.ballerup.dk

Baltorpskolens BFO

– Baltorpskolens BFO 2016
I Ballerup blev BFO begrebet født en sen efterårsnat i 2006.
BallerupFritidsOrdninger.
– I dag 10 år senere:
– pr 1.8.15 blev hh BFO Grantoften og Rugvænget slået sammen
til BFO Baltorpskolen.
– Sammenlægning i BFOen : Afd. Gr Fritter fri. Ændret struktur
på afd Rug 0 og 1 kl er alle i afd. Kornvænget.
– Mulighed for en tilrettelagt pædagogik for gruppen 5-7 år
– kendte voksne
– Tæt samarbejde med parallelklassen
– Indretning
– Drømme
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Generel info

–
–
–
–
–

BFO Baltorpskolen pt 4 afdelinger med ca 425 børn
35 pædagoger og 3 ledere
På Rug :
Afd Rug høre og talebørn
Pædagogerne er med i skolen fra 0 kl til 3 kl.
(mere om det senere..)

– BFOen åbner kl: 6:30-8:00 på skoledage, og igen efter skole
frem til 16:45, fredag dog 16:30
– Der er mulighed for lidt morgenmad i BFOen, en kop te og
mælk.
– Børn der ikke går i BFO har mulighed for at komme fra 7:50 og
møde direkte i klassen.
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Generel info fortsat

– I ferieperioderne er der åbent i Bfoen fra 6:30-16:45
(fredag 16:30)

– I afd Rug åbnes der i afd Tivænget. (i majperioden åbnes der i
Kornvænget også)
– Forældremøde for de nye forældre holdes i løbet af foråret.
– valg til forældreråd
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Pædagogerne i skolen

Pædagogerne fra BFO’en er en stor del af skolen fra 0-3 kl.
ca 14-15 timer om ugen i skoletiden
i 0. kl er pædagogerne med hele skoleåret
i 1-3 kl er pædagogerne med fra sommerferien og frem til
30.april.
– Når maj-børnene starter er der brug for mange ressourcer for
at skabe en tryg overgang i alt det nye.
– Pædagogerne varetager UsU ( UnderStøttende Undervisning)
– Planlægningen sker sammen med lærerne
–
–
–
–
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lærer og pædagogsamarbejde

– Pædagogerne deltager i :
– klassearrangementer
– skolehjemsamtaler
– netværksmøder
– forældremøder

– samarbejde mellem børnehaver, skole , BFO og klub
– USU (understøttende undervisning)
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(Marts,April)Maj/juni måned

– MARTS
– Overleveringssamtaler med børnehaver
– start på klassedannelse på baggrund af
overleveringer fra børnehaverne
– APRIL
– Invitation til besøg i den afdeling hvor jeres barn skal starte,
overleveringssamtaler mv. mere om det i infobrevet.
– MAJ
– Den store start i BFO. Tirsdag d. 2. maj 2017
– Morgenbord, hygge og anbefalet kort dag.
– Frem til sommerferien
– Børnene (og forældrene) skal lære de nye rutiner at kende
– nye voksne, nye børn,
– Nye venskaber vokser frem
– Vi arbejder med Dialogisk læsning
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HUSK!

– Særligt at huske!

– Første dag i BFO 2 maj 2017
–
–
–
–

– BFOen har lukket eller særlig åbning følgende dage:
12 maj St bededag Lukket
25 maj Kr. himmelfarts dag, Fredag d. 26 maj Lukket
uge 32 Mandag og tirsdag. Hele BFOen er sammen de to dage,
personalet deltager på pædagogiske dage med lærerne.
uge 52 (mellem jul og nytår) Lukket Med mindre vi udvælges
til at skulle holde åbent.
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