KÆRE BØRN & FORÆLDRE
Hvorfor gå hjem efter sidste time, når du kan være sammen med
vennerne?

Børnebyen - Yes, det ’ for børn!

Gode faciliteter for både drenge og piger

Sundhøj Børneby er en juniorklub med ca. 50 børn i 4. - 6. klasse.

Den mulighed har du i Sundhøj Børneby

Vi er selvejende, og ledelsen varetages af den forældrevalgte
bestyrelse i samarbejde med vores daglige leder Annette Lindegaard
Pries.

Indendørs er der mulighed for mange slags kreative arbejder; at
tegne, lave smykker, sy på symaskine eller male.

Sundhøj Børneby er en klub, hvor du kan være sammen med dine
venner efter skoletid.
Vi har masser af sjove tilbud:


 Bagedage


 Spillerum med billard og bordtennis

Vi er fælles om opgaverne - det er derfor vigtigt, at børnene selv gør
en indsats for at få stedet til at køre; de skal selv rydde op efter sig og
være med til at gøre rent.
I Børnebyen består personalet af Annette samt assistenten Ulrik og
medhjælperne Stine og Bertram:



 Playstation

Ulrik

Annette

Stine



Bertram

 Spil


 Kreative materialer

Man kan også spille nogle af de mange spil eller udfordre hinanden
ved billardbordet eller bordtennis.
Desuden har vi en play station, der bliver brugt flittigt.
Køkkenet er meget populært - der bages kager og boller, og
børnene er velkomne til at smøre sig en rugbrødsmad eller hapse
frugt og grønt.
Børnebyen har et stort udendørsområde, hvor børnene kan
hoppe på trampolin, lave bål og meget andet.
Der er en multibane til de fleste slags boldspil, og ligeledes har
Børnebyen fået lov til at benytte tennisklubbens baner til at spille
på.
Om sommeren kan vi finde på vandballade, og om vinteren
sneskæg – det er derfor vigtigt, at man altid har ekstra
badetøj/skiftetøj med, så man ikke risikerer at gå glip af noget
sjovt.



 Aftenarrangementer
 Sommerafslutning


 Og du må gerne medbringe telefon og anden device
Børnebyen har gode udendørsfaciliteter, hvor du kan bruge dine
kræfter på boldspil og mange andre aktiviteter.

På eget ansvar
Pædagogikken

I Børnebyen er du med til at bestemme, og der bliver hørt på, hvad
du siger.

Det er vigtigt, at Børnebyen opfattes som et fristed for børnene.

Til gengæld er det vigtigt, at du hjælper til for at få tingene til at
fungere.

Børnene har i vid udstrækning ansvar for deres egne aktiviteter, og vi
er meget lydhøre over for børnenes egne forslag.

Hvis du vil vide mere om Børnebyen, er du meget velkommen til at
besøge os.

Der holdes børnemøder efter behov, hvor alle har mulighed for at
sige deres mening og komme med gode forslag.

Der lægges vægt på at skabe afslappede rammer for leg og udfoldelse.

I Børnebyen er det vigtigt, at man trives.
Vi passer på hinanden, og respekterer hinandens grænser.
Er der noget, man er ked af, føler man sig udenfor eller oplever
konflikter, fortæller man det til Børnebyens voksne, så vi har mulighed
for at reagere med det samme.

*
Børnenes trivsel er vores trivsel!

*

Når børnene er i Børnebyen og bruger faciliteterne, foregår det
på eget ansvar.
Skønt vi passer på, kan uheld opstå - Børnebyen har ingen
ulykkesforsikring, der dækker dit barn, hvis han eller hun skulle
komme galt af sted.
Dette gælder også for medbragte effekter.
Vi har brug for forældrene
Børnebyens trivsel er baseret på, at forældrene er med til at
vedligeholde omgivelserne, og bidrager med en aktiv indsats.
To gange om året afholdes en arbejdsdag, hvor der repareres,
males, bygges og ordnes have.
Det er vigtigt, at du som forælder bakker op om disse dage.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Indmeldelse
Indmeldelse i Børnebyen foregår ved at udfylde en
tilmeldingsblanket, der returneres i udfyldt stand til Børnebyen
(afleveres i åbningstiden, lægges i postkassen eller mailes).

Åbningstider
Børnebyen holder som udgangspunkt åbent i forlængelse af
børnenes skoleskema på Tåsingeskolen, Sundhøj:
Mandag

*6.30 – 7.45

14.00 – 17.00

Tirsdag

*6.30 – 7.45

14.00 – 17.00

Onsdag

*6.30 – 7.45

14.00 – 17.00

Juli måned er kontingentfri.

Torsdag

*6.30 – 7.45

14.00 – 17.00

Er du i tvivl, om Børnebyen er noget for dig?
Kom og prøv os i en uge for Kr. 100,(Gælder i perioden Januar – Juni 2018).

Fredag

*6.30 – 7.45

14.00 – 16.00

Kontingent i 2017/18:
4-5. klasse 640,00 kr. pr. mdr.
6. klasse 400,00 kr. pr. mdr.

* Alle morgenbørn tilbydes morgenmad

Udmeldelse
Udmeldelse af Børnebyen skal ske skriftligt pr. løbende måned + 30
dage.
Information
Nyhedsbreve, tilmeldinger og anden relevant information
fremsendes på mail, og vil desuden være opslået på væggen i
Børnebyens garderobe.
Børnebyens bestyrelse:
Formand:
Næstformand:
Best. medlem:
Best. medlem:
Suppleant:
Kasserer & leder:

Hege K. Torgersen
Lone Thorsen
Beata Christiansen
Michael W. Andersen
Per Storm Jensen
Annette L. Pries

SUNDHØJ
BØRNEBY

 2144 0301
 2422 0740
 2092 9898
 2537 1984
 2429 5684
 2223 0509

(Kan kontaktes kl. 8.00 – 17.00, fredage dog 8.00 – 16.00, og skal
altid kontaktes i tilfælde af udfordringer eller problematikker i
Børnebyen)

SUNDHØJ BØRNEBY

*
Eskærvej 63a
5700 Svendborg
Telefon: 6222 5282
Mobil: 2223 0509
E-mail: sundhoej-boerneby@tdcadsl.dk

Ferielukning
Sommerferie 2018:
Børnebyen holder lukket i hele Juli måned, og er åben fra 1. – 7.
august i tidsrummet kl. 8.00 – 16.00. Skolen starter den 8. august.
Tilmelding er ikke nødvendig, men børnene skal være ankommet
senest kl. 10, så vi har mulighed for at tage på tur.
Det kan således ikke forventes, at vi er til stede i Børnebyen hele
dagen.
Turdage adviseres via SMS på dagen (formiddag), og når vi er på
farten, kan vi altid kontaktes på tlf. 2223 0509.
I ferietiden medbringer børnene sædvanligvis selv frokost, mens
Børnebyen sørger for morgenmad og eftermiddagshygge.
Skulle vi finde på at lave frokost sammen, bliver I varslet på forkant.

Et hyggeligt og sjovt fristed
for børn i 4. - 6. klasse

Øvrig ferie:
Derudover følger Børnebyen skolernes feriekalender.

TRYGHED
*
TROVÆRDIGHED
*
TILLID
*
RESPEKT

