UFO og Raketten er Ubberud Skoles SFO-tilbud.
UFO er beliggende i indskolingsafdelingen og her går Orion, Cassiopeia og 2. årgang
Raketten har til huse i de gamle klublokaler, som ligger ved parkeringspladsen ved mellemtrinnet og de huser 3.
og 4. årgang.
Åbningstider:
Kl. 6.30 til 8.00 er der åbent for børn tilmeldt morgenpasning. Morgenpasning foregår altid i UFO’s lokaler
Kl. 14 – 16.45 eftermiddagsåbent i begge afdelinger. Fredag samkører vi i UFO’s lokaler.
Ferielukning:
Sommerferien ugerne 28 - 29 og 30.
Dage i forbindelse med jul og nytår.
3 dage i forbindelse med påsken
1 dag i forbindelse med Kristi-himmelfartsdag og Grundlovsdag.
Se i øvrigt Odense Kommunes ferieplaner - Odense Kommune - skolefritidsordning
Ansatte:
Vi er i alt 8 pædagoger fordelt fra Orion og Cassiopeia til 6. årgang. Vi har alle timer i SFO eller i Raketten, så
I vil kunne møde os allesammen. Vi er tilknyttet et årgangsteam, så vi er primær pædagog for en gruppe af
børn.
Fravær:
Hvis børnene ikke er i skole pga. sygdom, får vi besked fra klassen af den pædagog, der er med i
undervisningen.
Eftermiddagsmad:
Børnene skal have ekstra madpakke / gnavepakke med til eftermiddagen.
Der er køleskab med en kasse med hjemklassens betegnelse på.
Børnene spiser deres mad i centralrummet, i løbet af eftermiddagen.
Der er mulighed for at fylde sin drikkedunk ved koldtvandshanen i centralrummet.
Glemte madkasser lægges i en kasse ved siden af køleskabet.
Hver fredag laver vi eftermiddagsmad i UFO.
Forældremøde: Afholdes i hjemklasser med pædagoger og lærer.
Forældresamtaler: afholdes i samarbejde med lærer
Diverse aftaler:
Indesko: Børnene skal altid have indesko med.
Garderoberne: Hjælp børnene med at holde orden i garderoben og suppler op med ekstratøj og sko, det er et
forældreansvar.
Glemt tøj: Tøj med navn i finder hurtigere hjem.
Legetøj: Medbragt legetøj er under eget ansvar.

