Kontakt og information:

Smilehullet er en skolefritidsordning til skolens elever i børnehaveklasse, 1., 2., 3.
klasse.
Sfo’en er beliggende i den vestlige del af skolen. Der er 300 m2 fordelt på stueetage
og 1. sal.
Adresse: Smilehullet, Lem Skole
Skolegade 36
6940 Lem St.
Vores tlf. nr. 99742873
Telefontid
Om morgenen fra kl. 6.30 – 8.15 og igen efter 13.50
Personale
Sfo-leder: hanne.haastrup@rksk.dk (Hanne Haastrup)
Pædagog: Laila Erenskjold
Pædagog: Bettina Hollmann
Pæd. Assistent: Stina Agerstrup Jørgensen
Pæd.med: Ingelis Frederiksen
Studerende: Katrine Thune Hansen fra 1. dec 17 – 31. maj 18.
Vikar: Emil Vuust Andersen

Åbningstid
På skoledage er den daglige åbningstid fra kl. 6.30 – 8.15 og igen fra skoletid til kl.
16.40 – fredage lukkes kl. 16.10.
Smilehullets åbningstider på skoledage:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

6.30-8.15 og igen fra 14.15-16.40.
6.30-8.15 og igen fra 13.00-16.40.
6.30-8.15 og igen fra 14.15-16.40.
6.30-8.15 og igen fra 13.00-16.40.
6.30-8.15 og igen fra 14.15-16.10.

Indmeldelse
Via digital pladsanvisning.
Dit barn kan blive indmeldt til den 1. eller 16.
Udmeldelse
Via digital pladsanvisning.
Dit barn kan blive udmeldt med 2 måneders varsel fra d. 1. eller 16. i en måned
På skolefridage er Smilehullet åben for alle indmeldte børn
Tilmelding/Framelding til skoleferier
Tre måneder før sommerferien og fire uger før alle andre skoleferie eller skolefridage
lægges der tilmelding/framelding ud på forældreintra under tilmelding til
arrangementer. Der lægges kun tilmeldinger ud til de indmeldte børn i Smilehullet,
men ikke tilmeldte børn kan også komme i Smilehullet i skoleferie og på
skolefridage. Hvis et barn, der ikke er tilmeldt Smilehullet får brug for en plads i en
ferie eller på skolefridage, skal forældrene selv rette henvendelse til os indenfor
tilmeldingsfristen af hensyn til personaldækning.
Det gælder for alle forældre, at de kan tilmelde deres børn efter fristens udløb ved
akutlignende situationer eksempelvis ved sygdom, uheld og ændrende arbejdsforhold.
Der er ingen ekstra betaling i skoleferier/fridage.
På skolefridage er den daglige åbningstid efter behov inden for tidsrammen kl. 6.30 –
16.40/16.10, typisk har vi åbent hele dagen, men vi korter dagen af i begge ender,
hvis der ikke er tilmeldte børn i ydertimerne. Det er derfor VIGTIGT, at hvis jeres
barn har brug for at møde tidligt, at I husker at skrive det på ved tilmeldingen, så I er
sikre på, at vi har åbent. I uge 29 samarbejder vi med 3 lokale institutioner og

børnene samles i den ene institution. Vi holder lukket i uge 30 og 31, hvis I har brug
for pasning i uge 30 eller 31, skal I kontakte skoleleder Marianne Kipker.
Lukkedage
Vi følger Børnehavens og dagplejens lukkedage og holder lukket dagens efter Kristi
Himmelfartsdag, Grundlovsdag og mellem jul og nytår, hvis I har brug for pasning
nogle af disse dage, skal I kontakte skoleleder Marianne Kipker.
Betalingen
Enhedstakst: 1.204 kr. fra 1. januar 2017.
Enhedstaksten betyder, at du har betalt for alle ca. 252 åbningsdage.
Juli er betalingsfri og prisen er før søskenderabat.
Fremmødekontrol: Hver dag fører vi protokol over børnenes fremmøde; Derfor skal
vi have besked fra jer, hvis jeres barn ikke kommer - er der ingen besked, ringer vi til
jer, evt. til jeres arbejdsplads.
Morgentilmelding:
Hvis I har brug for at jeres barn skal komme i Smilehullet en morgen og ikke er fast
tilmeldt, vil vi gerne vide det senest dagen før.
Intranet
Al information fra Smilehullet foregår over skolens intranet. I opfordres også til at
sende beskeder til os over forældreintra, (send til alle/flere i personalegruppen, så er I
sikre på, at beskeden bliver læst). Intra bliver tjekket kl. 12.30 hver dag.
Sendetider:
Vi sender børnene hjem kl. 14.30, 15.30, 16.30 og til lukketid 16.40. Derudover
sender vi til sport og fritidsaktiviteter. I er selvfølgelig altid velkommen til at hente
jeres børn på alle tider.
Legeaftaler: Når dit barn laver legeaftaler, skal det aftales indbyrdes mellem
forældrene. I skal give Smilehullet besked herom, før jeres barn må gå med en
kammerat hjem.
Goddag og farvel: Vi siger goddag til børnene, når de kommer fra skole og forventer
at de siger farvel, når det hentes eller selv går hjem
Morgenmad: Børnene tilbydes morgenmad (cornflakes, havregryn og havrefras) i
Smilehullet, de skal selv medbringe mælken. Alternativt må de spise en mad fra deres
madpakke.

Frugt: Fredag mellem kl. 14.15 – 14.35 spiser børnene frugt. Børnene skal tage frugt
med og Smilehullet supplerer med en hjemmebagt bolle og en sjælden gang kage.
Drikkevarer: Børnene opfordres til at drikke vand, og der serveres vand ved alle
måltider i Smilehullet.
Mobiltelefon: Må kun anvendes til spil på spilledage, som er mandag og fredag.
Egne elektroniske spil: ipad, telefon, ds o.l. må kun medbringes mandage og
fredage:
Medbragt legetøj: Børnene må medbringe legetøj på eget ansvar.

Hvis du er i tvivl – er du altid velkommen til at spørge/maile til os!

