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Velkommen til
Lillestjernen

FFO og skole
for
Førskole(Micro) – 2. klasse

Kære nye børn og forældre.
Velkommen til Lillestjernen. I Lillestjernen har vi i samme hus FFO og
skole. Børnene går her fra microstart til og med 2. kl.
Vi håber, I meget hurtigt falder til i vores hus. I denne velkomstpjece
kan I få svar på en del af de spørgsmål, der selvfølgelig melder sig, når
man skal starte et nyt sted.

Lillestjernens FFO og indskoling

GENERELLE OPLYSNINGER.
Adresse:

Lillestjernen
Ll. Værløsevej 91
3500 Værløse

Telefonnumre:
Hovednummer, kontor.
Kun tilgængeligt når der er personale på kontoret

7235 8000

Afdelingsleder Indskoling: Søren Wadskjær
Afdelingsleder FFO 1 og 2: Anne Marie Lywood
Afdelingskoordinator Mette Westerlind

7235 8009
7235 8002
7235 8004

Telefon FFO i FFO åbningstid

7216 4608

Åbningstider i FFO:
Morgen åbning: Skoledage 7.00-8.00
Eftermiddage: Fra skoletiden slutter til 17.00. Fredag kl. 16.00
Skoleferier: 7.00-17.00. Fredag kl. 16.00
I skoleferierne skal barnet være i FFO senest kl. 9.00
Vi følger de kommunale lukkedage. Information findes på kommunens og skolens
hjemmeside og i AULA.
Lillestjernens FFO er en del af det samlede fritidstilbud på Syvstjerneskolen.
FFO1 Lillestjernen for børn fra micro til og med 2. kl.
FFO2 Syvstjerneklubben, (beliggende på Syvstjerneskolen) for børn i 3.-6.kl.
Skiftet mellem FFO1 og FFO 2 sker i maj i 2. kl..
Lillestjernen er 3-sporet, der går ca. 210 børn. I perioden februar til august er tallet dog
højere pga. microbørn.
I skole og FFO er der tilknyttet grupper fra ADHD-centeret med eget personale.

Struktur
Børnene er opdelt i klasser og årgange med tilknyttede
lærere og pædagoger.
En klasse har et klasseteam med primære lærere og
primær pædagog.
En årgang har et årgangsteam.
I skoletid arbejdes der både i klasser, på tværs af
årgangen og i hele huset.
I FFO-tid er strukturen funktionsopdelt. Her kan børnene vælge at være i forskellige
værksteder og aktiviteter.
FFOens aktiviteter er baseret på en vekslen i indhold, voksenstyrede aktiviteter,
aktiviteter med voksenstøtte og børnenes frie leg.
Dagens gang
I tidsrummet 7.00 til 8.00 er der morgenåbning.
Vi tager imod, hygger og snakker. Madpakker og drikkedunke sættes i køleskab.
Kl. 8.00 starter undervisningen.
Mellem 11.30 og 12.30 er der middagspause. Der spises frokost i klasserne og bagefter er
børnene på legepladsen.
Om formiddagen er der også mulighed for både at spise sin 10-mad og holde små pauser.
Når skoledagen slutter fortsætter børnene i FFO.
Om eftermiddagen der en sund eftermiddagssnack i cafeen. Det er ikke et måltid. Hvis
barnet er mere sulten, bedes forældrene sende en ekstra lille madpakke med.
Der er 30 min. udetid inden værksteder og aktiviteter åbner og børnene fordeler sig.
Fra kl. 16.30 begynder vi at rydde op og samles i cafeområdet.
Kontrolleret pasning og afkrydsning i FFO
Alle børn krydses ind- og ud via afkrydsningsystemt i AULA.
I kan give besked om div. tilladelser, gå-hjem tider, melde ferie og sygdom.
Børnene krydser sig ind om morgenen inden undervisning.
Om eftermiddagen checker den afkrydsningsansvarlige, at alle er krydset ind, læser
beskeder m.m.. Beskeder skal være os i hænde senest samme dag kl. 12.00 på
hverdage.
Læs i øvrigt retningslinjer for beskedgivning, afhentning samt ferietilmelding.
Specielt for microbørnene
Microbørn starter hhv. 1. februar og 1. maj.
Microbørnene har egne baselokaler. Fra kl. 9.00 til skoledagen slutter, foregår der
forskellige strukturerede lærings- og legeforløb. Når skoledagen er slut, er børnene i FFO
med de andre børn.
Aktiviteter på skolefridage og i skoleferier
På alle skolefridage og i alle skoleferier vil FFOens aktiviteter og ture blive planlagt ud fra
antallet af tilmeldte børn. Derfor er det vigtigt, I giver besked via afkrydsningsystement i
AULA, om jeres barn holder ferie eller kommer i FFO. Vi henstiller til, at barnet senest er
kommet i FFO kl. 9.00 af hensyn til planlægning og deltagelse i aktiviteter.

Forældreinformation
AULA er hele skolens beskedsystem. Via AULA får i løbende nyt om FFO og skole. Her
finder I klassens opslagstavle, kontaktoplysninger, mulighed for at kontakte personale og
meget mere.
FFO Lillestjernen har også en hjemmeside. www.lillestjernen.furesoe.dk. Siden er en
generel informationsside og bruges ikke til løbende nyheder.
I kan skrive til Lillestjernens personale og ledelse via Aula. Retningslinjer herfor findes på
Syvstjerneskolens hjemmeside.
Forældremøder
Der afholdes informationsforældremøde i januar for alle forældre til microbørnene.
Før skolesommerferien afholder vi orienteringsmøde om skolestart, ligeledes for
microforældre..
Der er et årligt forældremøde på alle klassetrin.
Der afholdes skole-hjemsamtaler en gang om året.
Der afholdes FFO forældremøde for begge afdelinger med valg til forældreråd hvert år i
maj. Der afholdes informationsmøde for 2. klasseforældre i februar/marts forud for skift
til Syvstjerneklubben i maj.
Kontakt os altid ved tvivl, bekymring, spørgsmål og med ting vi bør vide for at kunne
drage bedst mulig omsorg for jeres barn. Hellere for tidligt end for sent.
Forældreindflydelse
Klassen har kontaktforældre, som koordinerer samarbejdet og aktiviteter i klassen. FFO
har et forældreråd for begge afdelinger. Valg sker hvert år i maj. Skolebestyrelsen er
hele skolens bestyrelse. Der er tæt samarbejde mellem kontaktforældre, FFOforældreråd
og Skolebestyrelse samt ledelsen.
Forsikring
Forsikringsoplysningen har udgivet en pjece ”Skolen og forsikring”, som omhandler børns
forsikringsforhold i skolen.
Furesø Kommune har ikke kollektiv ulykkesforsikring. Børn skal være dækket af
forældrenes heltidsulykkesforsikring.
Skader eller bortkomst af børns ejendele dækkes ikke af skolen.
Skader på skolens ejendom holdes barnet personlig erstatningsansvarlig for ved
uagtsomhed eller forsætlig handlen.
Trivsel
Vi agerer efter Furesø Kommunes politikker, værdier og vision:
”Alle børn og unge skal trives, udvikle sig og lære som en del af sociale
fællesskaber og ud fra egne forudsætninger.
I Lillestjernen har vi trivslen i højsædet. Vi arbejder løbende og målrettet på at
fremme god trivsel og omgangstone.

Lillestjernen skal være et rart og trygt sted for alle børn og vi håber I vil støtte op om
følgende:









Alle behandler hinanden respektfuldt og ordentligt
Alle taler pænt til hinanden
Ingen børn bestemmer over andre børn
Man må gerne være sammen om noget - men ikke imod nogen
Skældsord, skub og lignende er uacceptabelt
Vi behandler Lillestjernens og andres ting ordentligt
Man prøver at løse udfordringer og uenigheder selv – eller med hjælp fra en voksen
Man kan altid få hjælp hos de voksne

En god start og et godt forløb
Al begyndelse kan være svær. Vi vil gøre vores bedste for, at jeres barn får en rigtig god
start. Det kan I hjælpe os med.
Forventninger:
 Støt op omkring vores pædagogik og beslutninger, men kom og
fortæl os hvis der er noget I ikke forstår og lad os tale om tingene i
voksenhøjde
 Fortæl os hvad der kan have betydning for jeres barns trivsel i
skole og FFO
 Tag aktivt del i barnet liv i skole og FFO. Kom til møder og
arrangementer. Læs informationer fra skole og FFO og giv os svar i
god tid. Herved sparer vi megen tid – som vi hellere vil bruge
sammen med jeres barn.
Hvad er godt/nødvendigt at kunne for jeres barn.
 Være opmærksom på når man skal på toilettet og selv kunne klare toiletbesøg (tørre
sig, vaske hænder)
 Have styr på sin taske, tøj og andre ting i garderoben
 Selv kunne tage tøj og sko af og på
 Selv kunne pakke madpakken ud og spise den
 Kunne modtage en kollektiv besked
 Udvise respekt for andre mennesker
 Have en ordentlig omgangstone
I kan hjælpe jeres barn bedst, ved at støtte barnet i at blive selvhjulpen.
Internt og eksternt samarbejde
Jeres barns trivsel er altid vores fokus, - og som udgangspunkt vil vi hellere henvende os
til jer med en tvivl eller opmærksomhed, en gang for meget end en gang for lidt. På
skolen har vi forskellige fora og samarbejdspartnere, som både vi og I kan gøre brug af.
”Åbent hus”, er er tværfaglig professionelt fora, hvor vi drøfter pædagogiske forhold med
fx, socialrådgiver, skolepsykolog, talepædagog og sundhedsplejerske.

Vi håber med denne velkomstpjece, at I har fået et indtryk af Lillestjernen.
I er altid meget velkomne med ideer, kommentarer og spørgsmål.
Lillestjernen, december 2019
Personalet på Lillestjernen

