Velkommen til NUAN

Adresse og kontakt
Narsaviaq 24, 3905 Nuussuaq
postboks 1226
NIF tlf.: 382500
Nuan tlf.: 382503
Nuan mobil: 584345
Hjemmeside: www.nif.gl

Kære børn og forældre
Velkommen til NIF's SFO Nuan :)
Med denne pjece vil vi give jer et billede af hvilken SFO Nuan er. Pjecen kan
forhåbentlig også give svar på nogle af dine/jeres spørgsmål.
Nuan er NIF's eftermiddagstilbud, hvor alle børn på skolen er velkommen.
Vi arbejder på at få hverdagen til at være en naturlig overgang fra skolen, og meget
af det personale vi har i Nuan vil også være integreret i skoledagen.
Nuan har hovedlokale i opgangen hos yngstetrinet. Vi har ikke et stort lokale, men vi
har mulighed for at bruge klasseværelserne og værkstederne der er på skolen, som vi
udnytter meget.

Personalet i Nuan
Åbningstider
Ved almindelige skoledage:
Når børnene får fri fra skolen.

Nuanleder: Peter Harder
Pædagog: Marianne Juul Møller
Pæd. Medhj.: Anelise Vilain
Pæd. Medhj: Nicolas Damgaard

Skolefridage og ferier:
07.30 – 17.00.

Pæd. Medhj: Michael Damgaard
Pæd. Medhj: Ulrik Sommer
Pæd. Medhj: Tabetha Larsen
Pæd. Medhj.: Emilie Binzer

Nuan har lukket på helligdagene

Vores hverdag
Vi vil i dagligdagen have leg og aktiviteter i Nuan. Vi laver aktiviteter så alle børnene
på skolen har mulighed for at være med, afpasset efter ønsker, alder og kunnen.
Hver uge laver vi en aktivitetsplan for ugen der kommer. Aktivitetsplanen bliver
skrevet ind i Intranettet.
I kan finde den under: Koordination-Nuan-ugeplaner for nuan. Vi anbefaler at
aktivitetsplanen bliver tjekket hver uge.

Aktivitetsplanen indeholder bl. a.:
•

Fast ude/turedag

•

Legetøjsdag

•

Værksteder

•

Hyggedag

•

Haldag, hvor vi kommer over i

Nuussuaq hallen.
Ved ture ud af huset har vi altid Nuan
mobilen med, så i altid kan komme i
kontakt med os.

På legetøjsdagen må børnene medbringe deres eget legetøj med i Nuan. Vi samler
legetøjet i en kasse fra morgenen af i Nuan, da legetøjsdagen er forbeholdt nuandelen
og ikke skoledelen.
Børnene får deres legetøj igen, når de får fri fra skolen.

Nuan eller NIF har intet ansvar eller erstatningspligt, hvis
legetøjet skulle blive ødelagt eller forsvinder.

Vores rutiner
Almindelige hverdage
Børnene krydses ind når de får fri fra skoledelen.
kl. 13.45 – 14.45 Spisning med børnene.
kl. 14.00 Aktiviter i værkstederne eller ture ud af huset startes.
kl. 16.00 Oprydning
startes i Nuan og
værkstederne.
Nuan lukker kl. 17.00
Skolefridage

Hvis børnene selv må gå hjem fra Nuan, har vi en
blanket forældrene skal skrive under på.
Blanketten kan i få i Nuan, bare spørg personalet :).

kl. 7.30 Nuan åbner og
børnene krydses ind når
de møder ind.
kl. 9.30 Børnene spiser deres medbragte ”Grøn pause”.
Derefter er der aktivitet, værksted, ture indtil frokost maden
kl. 11.30 Medbragte frokostmad spises.
Aktiviteter til kl. 16
kl. 14.45 - 15.45 Spisning med børnene.
Nuan lukker kl. 17.00

Ind og udkrydsning
Vi har en afkrydsningsliste, hvor børnene skal krydse sig ind, når børnene
får fri fra skolen. De skal også krydse sig ud hos personalet, når de smutter
fra Nuan.

Madpolitik
Da NIF er en sund skole og har en sukkerpolitik, følger vi også den politik i Nuan.
På almindelige hverdage får børnene sund eftermiddagsmåltid.
På skolefridage og ferier skal børnene medbringe sund madpakke med (grøn pause og
frokost). De er velkomne til at tage deres drikkedunke med, hvor det så er med sund

drik (vand og mælk). Nuan laver eftermiddagsmaden.
Ved fødselsdage eller barnets sidste dag, er i velkomne til at aftale med personalet
om at tage slik eller kage med.

Børnenes Tavle
I opgangen uden for Nuan hænger der er en tavle med billeder af alle elever fra 1-4
kl. og nuan personale. Tavlen bruges til at vise hvor i huset man er, og det er
nemmere at finde os.

Dugnatimer
Det kan være muligt at Nuan får brug for en hjælpende hånd ved aktiviteter eller
andet, så er forældrene velkommen til at bruge deres Dugna timer her. Vi skriver
inde på forældreintra hvis vi får brug for en hjælpende hånd.

Legeaftaler og telefonopkald
Vi foretrækker at børnene laver legeaftaler på forhånd.
Forældre må gerne låne Nuantelefonen, hvis de står med nogle børn, som de ønsker
at lave legeaftale med ”lige nu og her”.
Vi foretrækker at forældre ikke ringer og beder om at deres børn skal smutte i
garderoben og tage tøj på. Da vi kan bruge en masse tid på at tale i telefon.

Glemmetøj
Alt glemt tøj, sko og legetøj bliver lagt i glemmekasserne, som ligger ved børnenes
garderobe. Spillemaskiner og mobiltelefoner ligger vi i et skab i Nuan.

Mobiltelefoner
Det er ikke tilladt for børnene at have mobiltelefonerne fremme, medmindre det er
legetøjsdag. Det er heller ikke tilladt for børnene at ringe til forældrene fra deres
mobiler, børnene kan ringe fra Nuans telefoner.

Time-out/pause
Vi har ikke meget plads i Nuan og derfor ligger man meget nemt mærke til når der
er uro i Nuan. Personalet i Nuan har fundet en metode kaldet Time-out, som vi
bruger godt af og som fungerer godt for os.

Kort beskrivelse af Time-outen:
Ved uro og uhensigtsmæssig adfærd som at slå gives time-out øjeblikkeligt og uden
advarsel, men den gives med roligt kropssprog og stemmeføring fra den voksne.
Den gives ved bordet på en stol, hvor børnene krydses ind. Her får barnet en
tænkepause på 5 minutter og 1o minutter. Tiden gives efter alder, 5 minutter for 67 årige 10 minutter for 6-11 årige. Time-outen gives ikke til børn over 11 år.
Hvis time-outen har virket snakker vi med barnet om hvorfor han/hun fik den timeout. Hvis ikke det hjælper får de en tænkepause igen til det virker.
Time-out metoden har vi fundet på internettet: www.lolajensen.dk og hele
beskrivelsen af Time-outen kan findes på hjemmesiden.

Børnemøde
Hver anden mandag holder vi et børnemøde i fællesrummet. Formålet med mødet er
at give informationer til børnene, og hvis børnene har noget på hjertet eller har
ønsker til feks. aktiviter.

Med venlige hilsner
Personalet i Nuan

