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Aabenraa Friskoles
Fritidsordning
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Adresse:

Bakketoppen
Aabenraa Friskole
Bjerggade 26
6200 Aabenraa
Tlf. 74 62 86 10 / 51 92 79 97
Mail: kr@aabenraafriskole.dk

Åbningstider: Mandag – torsdag 7.00-8.15 + 12.55-16.30 (7-7.30 morgenåbning i
NBH)
Fredag
7.00-8.15 + 12.55-16.00 (7-7.30 morgenåbning i
NBH)
Indmeldelse:

Sker automatisk ved indskrivning i skolen.

Udmeldelse:

Sker automatisk når barnet overgår til 4. klasse.

Syg/fri:

Når Bakketoppen har (behovs-) åben gælder følgende:
Uanset om jeres barn er syg eller holder fri på dage uden
undervisning eller i ferier, er det vigtigt I give besked i
Bakketoppen eller på kontoret.

Transport:

Bakketoppens personale sørger for, at børnene sendes ud til
bussen, hjem eller til sport, til de tider, der er aftalt med forældrene
(aftalen skal være Bakketoppen i hænde inden kl. 13 på selve
dagen)
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Velkommen til Bakketoppen
Bakketoppen er et pædagogisk rum, hvor børn og voksne accepterer hinanden og har
forståelse for, at vi alle er forskellige.
Bakketoppen skal være et fristed, hvor børn får lov til at være børn.
De får tilbudt forskellige aktiviteter, hvor de kan udfordre sig selv i rammer, hvor der
er ro, tid og støtte til at fordybe sig i egne interesser.
Hverdagen i Bakketoppen:
Morgen: : Kl. 07.15 møder personalet ind i Naturbørnehaven. Dagen starter her stille
og rolig med omsorg og socialt samvær. Vi går ud fra at børnene har spist morgenmad
hjemmefra, men man er også velkommen til at spise medbragt morgenmad i
Naturbørnehaven/Bakketoppen. Når klokken når 7.30 går vi i samlet flok over i
Bakketoppen og er her til det ringer ind til første time. Her går tiden som regel med at
lege, klippe og klistre, spille eller bare være sammen.
Eftermiddag: Kl. 12.55/14.00 afhængig af, hvornår dit barn
er færdig med undervisning, åbner Bakketoppen igen for
børnene. Personalet fra bakketoppen henter børnene i
klasserne. Her benytter vi også lejligheden til at fortælle
om dagens tilbud og til at se hvert enkelt barn, måske er
der brug for en snak, et kram eller bare at mærke man er
set. På vores tavle i Bakketoppen står dagens forældrepasser og alle de beskeder der
er kommet ind på børnene. Så er der tid til fri leg og aktivitetstilbud.
Hverdagen i Bakketoppen er præget af årstiderne, et kreativt moment og et aktivt ude
liv.
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Praktiske oplysninger:
Påklædning:

Skolen har nogle ualmindelige dejlige udendørsarealer som vi
benytter os meget af. Derfor er det nødvendigt med RIGELIGT
med skiftetøj. Børnenes påklædning bør være praktisk, robust og
tilpasset årstiderne. Ligesom det er en rigtig god ide at skrive
NAVN i, det letter også personalet når vi finder glemte sager.
HUSK: Gummistøvler, regntøj, 2 sæt ekstra tøj, undertøj, strømper
og inde sko.

Oprydning:

Børnene skal være med til at rydde op, og det er vigtigt, at I som
forældre giver dem tid til at rydde op ved afhentning. Vi vil gerne
opfordre til, at I sammen med børnene tjekker deres garderobe
plads en gang i ugen.

Undervisningsfri
dage:
Tilmelding til behovsåbent/skolefridage foregår på forældreintra.
Har man problemer med at logge sig på, er vi altid behjælpelig
tlf. 74 62 86 10, eller henvendelse til personalet.
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Lukkeuger:

Lukkeuger i Bakketoppen 2018/2019:
 Sommerferie ugerne 28+29+30
 Mellem jul og nytår
 Vinterferie uge 7.
 Dagen efter Kristi himmelfart.
 Grundlovsdag.

Behovsåbent:

Bakketoppen har behovsåbent - for de familier der har brug for det
- med tilmelding i følgende uger. Såfremt der ikke er noget børn
tilmeldt er Bakketoppen lukket.
 Efterårsferien uge 42
 Dagene op til jul
 Dagene efter nytår.
 Dagene før påske.
 Dagen efter påske.
 Skolens øvrige sommerferie.
 Dagen før grundlovsdag

Fødselsdage:

Vi sætter et opslag op på tavlen med navnet
på fødselaren og flager ved indgangen til Bakketoppen. Vi vil
gerne vide besked i Bakketoppen, hvis Jeres barn holder
fødselsdag for klassen på en hverdag.

Arrangementer
for forældre:
Fælles forældremøde med indskolingen i starten af skoleåret,
efterfølgende deltager Bakketoppen ved skole/hjem samtalerne
efter behov.
Fyraftensmøde for forældre: Vi bestræber os på at afholde et fyraftensmøde for
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forældre så tidligt efter skolestart som muligt. Her kan I få svar på
de spørgsmål I måtte have, måske særligt omkring opstart i
Bakketoppen, men også om hverdagen, hvad der rør sig og
hvordan vi organisere os i bakketoppen.
Forældrekaffe:

Vi holder forældrekaffe et par gange i løbet af året. Udover disse,
kommer også forældrekaffe ved Halloweenfest og Talentshow.
Datoerne for forældrekaffe bliver meldt ud på Intra.
Hyggen starter kl. 14.05 og slutter kl. 15.30.
Bagerne til forældrekaffen er forældrene selv. Kaffe & the sørger
Bakketoppen for.
Her får forældrene mulighed for at mødes uformelt over en bid
kage og får nogle hyggelige stunder med både børn og personale.

Forældreplan:

I bliver automatisk en del af forældreplanen når Jeres barn er en
del af Bakketoppen (0-3. klasse). Her er hver familie 2 gange
årligt deltagende som forældrepasser. (3 gange, hvis I har flere
børn i Bakketoppen)
Man skal som forældre selv sørge for at skrive sig på planen, der
hænger synligt og let tilgængeligt ved Bakketoppens kontor.
Formålet er at kende til alle børnene i Bakketoppen, evt. se nye
legerelationer for sit barn samt at udvikle et godt samarbejde med
personalet. Her kan man i tæt samarbejde med personalet indgå i
hverdagen eller stå for selvvalgte aktiviteter for børnene.
Vi, personalet, er glade for ordningen med en daglig
forældrepasser. Det giver os mulighed for at få ideer udefra,
samtidig skaber det gode relationer mellem forældre, børn og
personale.

Når barnet
skal hjem:

Børnehaveklassebørnene skal hentes i Bakketoppen det første ½
år, efter jul vil vi gerne være med til at begynde at sende børnene.
Vi ved godt for mange af Jer der har andre søskende i
Bakketoppen, vil det være nemmere bare at sende 0. klasses barnet
med sine søskende hjem. Men der går rigtig meget god
kommunikation og relationsbånd tabt ved at forældre, til særligt
helt nye børn, ikke kommer på skolen. Det har stor værdi at vi
bygger på vores relationer personale og forældre imellem, derfor
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synes vi det er vigtigt at I kommer på skolen og henter Jeres barn.
Mange børn bliver hentet af deres forældre, men såfremt der er
andre (fx barnepige og bedsteforældre) der henter barnet, skal
Bakketoppen have besked.
Børnene i1-3 kl. kan sendes efter skriftlig aftale med forældrene.
Det er altid muligt at sende en sms med beskeder. Dette gøres blot
inden kl. 13. Sms´en er først noteret i Bakketoppen, når I har
fået et ”ok” tilbage

Personalet i Bakketoppen 2018/2019
 Kristina Møller Radik, pædagogisk leder af indskolingen og Bakketoppen.
 Jeppe Mørk Damm, pædagog i Bakketoppen og støtte i indskolingen.


Tanja Andersen, pædagog i Bakketoppen og støtte i indskolingen.

 Birthe Nielsen, pædagogisk medhjælper i Bakketoppen og vores kreative
Bixen-bestyrer.
 Annette Iversen, udannet terapeut og pædagogisk medhjælper i Bakketoppen
og støtte.
Derudover har vi et fast vikarkorps.
Jeg håber at denne lille folder, giver svar på de fleste spørgsmål, der naturligt vil
komme ved opstart i en ny institution.
Skulle der alligevel være ubesvarede spørgsmål, er I altid velkommen til at komme
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forbi, så vi i fællesskab kan få et godt samarbejde omkring børnene.
Venlig hilsen
Personalet i Bakketoppen
Kristina Møller Radik

Kristina Møller Radik, SFO- og indskolingsleder

telefon: 20166550

mail: anne_kristina_moller@hotmail.com

