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Hovedgadens fritidshjem (HF) har gennem en årrække samarbejdet med St. Magleby
skole og de tidligere fritidshjem/de nuværende SFO´er i distriktet.
HF deltager aktivt i møder omkring Ny skolestart og skoleindskrivningen. HF
deltager i planlægningen af projekt Ny skolestart samt bidrager med personale og
lægger fysisk hus til dette projekt. Projektet indebærer, at fritidshjemmet samarbejder
med både skolen og de andre SFO´er. I forbindelse med, at nye børn indskrives i HF i
maj måned og frem til de starter i skole, er fritidshjemmet også i tæt kontakt med den
kommende børnehaveklasselærer og skolen generelt omkring børnenes skolestart.
Erfaringsmæssigt ved vi, at dette er til stor gavn for børn i udsatte positioner, for
hvem det er rigtig vigtigt, at fritidshjemmet er medvirkende til en god skolestart.
HF har tilknyttet en pædagog på hver årgang. Denne pædagog samarbejder med
skolen omkring eleverne på årgangen. Samarbejdet indebærer bl.a., at pædagogen
deltager i skole/hjem samtaler (skole/fritidshjem/hjem) min. to gange i løbet af
skoleåret samt deltager i forældremøder på skolen. HF deltager ligeledes i
netværksmøder omkring elever i udsatte positioner samt akut indkaldte
forældremøder og anden mødevirksomhed omkring klasser, hvor HF har elever. I
denne mødevirksomhed deltager både pædagoger og repræsentanter fra ledelsen.
Derudover er fritidshjemmet og skolen i daglig kontakt eksempelvis ved, at HF hver
dag afhenter børnene på skolen. Skolens personale ved, at der altid er mulighed for en
kort kontakt på dette tidspunkt, hvis dette skønnes muligt. Lærere for børn, der går på
HF, vælger ofte at komme på fritidshjemmet for at hente råd og vejledning, og derfor
oplever personalet på HF at være i rigtig god dialog med disse lærere.
Gennem tiden har HF også samarbejdet med skolen ved bl.a. at deltage i diverse
projekter, som skolen har afholdt. Eks: tema-uger, teater, heksefortælling. Aktuelt
deltager en pædagog fra HF på hver årgang i skoledagen to timer hver dag. Dette
gøres for at sikre en god skolestart for alle årgangene, da flere af HF´s børn oplever
en stor forandring i deres skoledag.
Fra 1. maj og frem til august, hvor skolen starter samt øvrige skoleferier har HF
morgenåbent fra kl. 7.00. Den resterende tid af året kan børn/forældre fra HF benytte
St. Magleby – Kirkevej SFO om morgenen. I den forbindelse har HF jævnligt
kontakt/samarbejde med denne SFO.
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HF deltager i de månedlige SFO-møder, og samarbejder med de øvrige SFO´er om
diverse aktiviteter, såsom musikfestival, kulturdag, sæbekasseløb, sportsarrangement
og andet.
En fritidshjemsplads koster 1523 kr. om måneden i 11 måneder, hvor en SFO plads
efter skolereformens vedtagelse koster 1100 kr. om måneden i 11 måneder (Budget
2015).

