om tabule x

Tabulex – er vores bedste chance for at kunne overskue, hvilke børn vi har og hvornår
de er her. Vi gør vores allerbedste og vil gerne kunne tilbyde så god en service, som vores
rammer tillader. Men vi har naturligvis brug for jeres hjælp ved, at I er flittige til at give
os de nødvendige informationer. Nedfor listes nogle punkter, som er betydningsfulde.

Hvornår krydses børnene ind?

Svar:
Mellem kl. 6.15 og 7.50 krydses børnene ind, hvorefter de sendes i skole. Mellem 13.30 og 14.00
krydser medarbejderne alle børnene ind i SFO, - dvs. at børnene skal krydses ud, hvis de går hjem
lige efter skole. For at lette denne proces tændes Tabulex i alle klasser inden børnene forlader
klasselokalet. Så hvis dit barn går hjem lige efter skoletid, vil vi gerne have beskeden på Tabulex.

Hvornår krydses børnene ud?

Svar:
Det gør de, når børnene går fra SFO – enten for at gå hjem/tage med bussen eller gå til fritidsaktiviteter.

Hvornår sender vi børnene?

Svar:
Vi sender børn kl. 14.00, 15.00, 16.00, 16.30 og 17. Herudover sender vi til fritidsaktiviteter.
Er der flere til samme aktivitet, så sendes de i samlet flok.
I slutningen af 7. lektion (ca. 13.50) tændes Tabulex i klasserne og børn, der skal gå hjem efter skole
SKAL krydse sig ud.

Hvornår kontakter vi forældrene?

Svar:
Som udgangspunkt tager vi ALTID kontakt med forældrene, når der ikke er overensstemmelse
mellem dét, der står på Tabulex og dét barn siger.
Hvis vi ved at et barn skal deltage i fritidsaktivitet, men det ikke fremgår af Tabulex - vi sender
barnet og vi tager derefter kontakt til de pågældende forældre. Det er derfor vigtigt at forældrene
opretter en fast aftale som en aktivitet i Tabulex. Det er ikke tilstrækkeligt at sende en besked om
det til os, da denne besked ikke fremgår af vores oversigt over, hvem der skal sendes på de forskellige
tidspunkter.
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hvordan fungerer tilladelsen ”forlade bikuben
efter mundtlig besked fra barnet”?

Svar:
Børnene har forældrenes tilladelse til selv at bestemme om de vil i SFO og de kan selv bestemme,
hvornår de går hjem fra SFO.

Kan børnene selv lave legeaftaler?

Svar:
Ja, det kan de, hvis forældrene har givet tilladelse til at de involverede børn selv må give mundtlig
besked eller er selvbestemmere. Hvis denne tilladelse ikke er givet, kan vi ikke lade børnene selv lave
legeaftaler.
Desuden vil vi gerne have, at aftaler omkring gå-hjem-tidspunkter ikke foregår fra jer til jeres barn,
men at disse går igennem Tabulex. Børnenes mobiler bliver i deres skabe og skal derfor ikke benyttes
af børnene imens, de er i SFO.

Hvad skal jeg, hvis mit barn er syg?

Svar:
Det skal indskrives i Tabulex, at barnet er sygt. Hvis vi ikke få denne meddelelse, vil barnet om
eftermiddagen komme til at fremstå som værende i SFO. Vi får ikke automatisk besked fra skolen
om hvilke børn, der er syge.

Hvorfor er Tabulex nødvendig?

Svar:
I den gældende folkeskolelov, som SFO’erne hører under, står der skrevet at der er tilsynspligt.
Under tilsynspligtens hører det med, at der føres kontrol med børnenes fremmøde og afgange fra
institutionens side. Ligeledes skal det sikres at børnene har forsvarlige rammer at færdes i, hvor de
ikke udsættes for skadesrisiko, som SFO’en vurderer de ikke er alderssvarende til. I SFO Bikuben
har vi vurderet at børn i skolealderen sagtens kan have adgang til legepladsen, redskaber som sakse,
limstifter o.l. mens de ikke har adgang til knive, værktøj o.l. uden de er under opsyn.
Tilsynspligt: Tilsynspligten gælder for alle børn fra 0-3 klasse. Tilsynspligten omfatter barnets
ophold og færden i skolens bygninger og på udearealer. Tilsynspligten varer i det tidsrum barnet er
tilmeldt, det vil sige den tid, der er aftalt med barnets forældre.
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Fremmødekontrol og hjemsendelse:
I SFO er der fremmødekontrol, hvilket betyder at alle børn krydses ind ved ankomst til SFO.
Det tilstræbes, at barnet sendes hjem i overensstemmelse med den aftale, forældrene har indgået
med personalet. Personalet gør barnet opmærksom på, at det skal gå hjem, herefter er det barnets
eget ansvar at komme ud af døren. Når barnet går, krydser det sig selv ud.

Uddrag af bekendtgørelse om tilsynet med
folkeskolens elever i skoletiden:
I medfør af § 30 a og § 52, 2. pkt., i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 665
af 20. juni 2014, fastsættes:
Skolelederens tilsynspligt
§ 1. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der på den enkelte skole etableres fornødent tilsyn
med eleverne i undervisningstiden, i frikvarterer og spisepauser mv.
Stk. 2. Ved fornødent tillsyn forstås tilsyn med et indhold og et omfang, der findes
nødvendigt og tilstrækkeligt ud fra vurderingen af de konkrete forhold, herunder
1) elevernes alder
2) aktivitetens art
3) de stedlige forhold og
4) lokalernes indretning og udstyr.
Stk. 3. Beslutning om udøvelsen af tilsynet træffes af skolens leder inden for de mål og
rammer og principper, som kommunalbestyrelsen henholdsvis skolebestyrelsen har fastsat.
§ 2. Tilsynet med eleverne indtræder 10 minutter før undervisningen begynder, og ophører
ved udløbet af det tidsrum, som naturligt medgår til, at eleverne forlader skolens område
ved undervisningens ophør.
Stk. 2. I tilfælde, hvor elever møder mere end 10 minutter før undervisningens begyndelse eller ikke forlader skolens område direkte efter undervisningens ophør som følge af
en tilrettelagt befordringsordning eller som følge af skolefritidsordningens åbningstider
eller andre særlige forhold, må der indgås en særlig aftale om tilsynets udførelse, såfremt
kommunalbestyrelsen i så fald anser et tilsyn for nødvendigt.
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