SIKKERHED
Vi har naturligvis ansvaret for at tilrettelægge tingene således, at de
sker sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Men det er jo ikke det samme, som
der ikke kan ske uheld og ulykker. Derfor vil vi gerne orientere jer om,
hvordan vi tilrettelægger arbejdet og opsynet med børnene.
Hegn
Det første der kendetegner Højbo SFO er, at børnene har et meget stort
udendørs areal, de frit kan færdes på. Området er ikke afgrænset af
hegn, men vi har vist og talt med børnene om, hvortil de må gå. Derfor
vil de nye forældre også erfare (de gamle ved det!), at det kan tage et
pænt stykke tid at finde børnene, når I kommer og henter dem. Ganske
enkelt, fordi det areal vi råder over er så stort, at det tager en del tid at
afsøge området. I vil dog hurtigt erfare, at der ofte er god hjælp at hente
ved at spørge de andre børn om, hvor jeres barn er.
Lege uden voksenopsyn
Vi finder, det er et vigtigt led i børns udvikling, at de også kan få lov til at
lege uden konstant at være under voksenopsyn. Det får de lov til her i
SFO’en (både ude og inde). Skulle uheldet være ude, kan de andre børn
hurtig få fat på en voksen, der så kan hjælpe.
Cykelhjelm
En del børn har deres cykel med i SFO. I Højbo SFO skal børnene ALTID
have cykelhjelm på når de cykler. Når cyklen indgår i en leg, hvor de
hopper på og af deres cykel, så er vi opmærksomme på at hjelmen
kommer af og på, da vi godt ved det kan være farligt at lege med hjelm
på.
Køre med i private biler
Vi tager af og til børnene med på ture, indkøb m.v. som foregår i vores
private biler(oftest i ferieperioder). Alle skal være fastspændt i seler.
Som udgangspunkt anvendes 3-punktsselerne og hofteselen tages i brug
sidst. Ved børn under 135 cm. skal der anvendes selepude og ved børn
over 135 cm. er det en god ide at gøre det. Der skal også anvendes
selepude, hvis hofteselen anvendes, da de 2 ”selestyr” holder selen rigtig
på plads ved hoften.

Badning
Når vi tager til stranden(koloni), fortrinsvis med de større børn i SFO’en,
får børnene lov til at bade (ikke nødvendigvis svømme). Personalet, der
deltager kan svømme, men har ikke livredderprøve.
4 hjulscrosser
Sfo´en har en 4-hjulscrosser som kun er for børn i afd. 2 (2. og 3.
klasserne). Når børnene kører foregår det på en afmærket bane nede på
Juulsgaard. Crosseren er en Yamaha YFM90RZ, dvs at det er en kraftig
maskine, som man skal have respekt for. Maskinen er droslet ned, så
den ikke kan køre så stærkt og derudover skal børnene tage
nødstopssnoren på deres arm. Nødstopssnoren gør, at maskinen stopper
øjeblikkeligt, hvis den skulle vælte. Derudover får de en grundig instruks
i hvordan man kører maskinen. Når det er første gang barnet skal prøve
maskinen, vil en voksen løbe ved siden af og hjælpe. Alle børn der skal
køre
skal
anvende
vores
styrthjelme.
Børnene er selv med til at reparere banen inden brug samt at vaske
crosseren efter brug. Crosseren vil primært være i brug om efteråret og
forsommeren.

