Nokkur atriði sem mikilvægt er að hafa í
huga fyrir foreldra
Ef barn í Sælukoti ætlar að fá að fara heim með öðrum úr
Sælukoti á að láta vita af því daginn fyrir eða áður en
Sælukot hefst. Ekki verður gefið leyfi til að hringja heim
samdægurs og spyrja leyfis þannig.
Krakkar fá ekki að hringja í foreldra nema að um neyðartilvik eða sér tilfelli sé að ræða.
Foreldrar eru vinsamlega beðnir að hringja ekki í Sælukot
og láta senda krakkana út til þeirra. Foreldrar eiga að
koma inn og sækja börnin sjálf – ALLTAF.
Barnið má ekki vera með síma sjálft í Sælukoti.
Muna að láta starfsmenn Sælukots vita þegar börnin eru
sótt.
Tölvupóstar eiga að berast fyrir klukkan 14.00 til umsjónarmanns með hugsanlegum breytingum á hætti
barnsins þann sama dag.
Fréttabréf sent heim til foreldra um dagskrá Sælukots
allavega 2svar á hvorri önn.
Tilkynningar um breytta dagvistun skal berast til umsjónarmanns fyrir 20.hvers mánaðar, annars er hætta
á að breytingar gangi ekki í gegn.

Með von um gott samstarf í vetur
Kveðja starfsfólk Sælukots

Tómstundaheimilið Sælukot
Opnunartími: 14.05 – 17.15 alla virka daga
Umsjónarmaður: Davíð Örvar Ólafsson,
davido@sjalandsskoli.is
Sími: 5903113/GSM:6973368
Sælukot er tómstunda/frístundaheimili opið öllum nemendum í
1.-4. bekk Sjálandsskóla og Alþjóðaskólans.
Hvar er Sælukot?
Sælukot verður staðsett á 2.hæð í nýja áfanga Sjálandsskóla og
verða höfuðstöðvar Sælukots þar en einnig munum við eins og
fyrri ár nýta okkur fleiri staði en fyrst og fremst í nýju byggingunni okkar. Krakkarnir geta gengið í gegnum skólann þegar
þau koma í Sælukot en þegar þau fara heim eða eru sótt eiga
þau að nota innganginn/útganginn í nýju byggingunni, sunnan
megin við Sjálandsskóla.

Uppbygging og starfsemi
Innskráning: krakkarnir byrja daginn að láta merkja við sig
þegar þau koma í Sælukot
Velja sér svæði: krakkarnir velja sér svæði til að vera á , yfirleitt eru 3-4 svæði á hverjum degi til að velja úr
Hressing: síðdegishressing er svo á dagskrá um 3leytið,
annaðhvort koma krakkarnir með nesti sjálf en einnig er boðið
að kaupa hressingu frá Skólamat, og er greitt fyrir það sérstaklega. Senda þarf umsókn um það á Skólamat.

Greiðslur
Greiðslur fara í gegnum Garðabæ, og er rukkað mánuð fyrirfram. Ekki er tekið gjald fyrir ágúst- og júní mánuði en rukkað
fullt gjald fyrir desember og páskamánuðinn.

Verðskrá: Gjaldið er 275 kr/klst og er rukkað fyrir hverjar 10
tíma.
Sjá nánar http://www.sjalandsskoli.is/lisalib/getfile.aspx?
itemid=5139
Verð fyrir síðdegishressingu er 195 kr á dag.

Eftir hressingu halda svæðin áfram, gjarnan skipta krakkarnir
svo um svæði og er þeim frjálst að gera það.
Þegar líða fer undir lok dagsins er farið að ganga frá svæðum
og sjá krakkarnir í samvinnu með starfsmönnum um það.

Athugið að allar breytingar á tímaviðveru barna þarf að
berast umsjónarmanni fyrir 20.hvers mánaðar svo hægt sé
að laga gíróseðilinn fyrir breytingarmánuðinn

Mikilvægt er að ganga vel frá öllu og halda Sælukotinu okkar
snyrtilegu og í góðu ásigkomulagi.
Skráning
Hægt er að fylla út umsókn á heimasíðu
Sjálandsskóla og undir Eyðublöð.
http://www.sjalandsskoli.is/Eydublod
Senda þarf svo útfyllta umsókn á Sjálandsskóla eða á umsjónarmann Sælukots,
davido@sjalandsskoli.is

Í Sælukoti kappkostum við að krökkunum líði vel og hafi
frjálsar hendur á sínum valsvæðum. Að sjálfsögðu gilda sömu
skólareglur og viðmið í Sælukoti og í Sjálandsskóla, unnið er
eftir sama agakerfi og er gott samband milli starfsfólks Sælukots og kennara í Sjálandsskóla.
Síðan er um að gera að senda umsjónarmanni línu ef
einhverjar spurningar eru eða benda á hluti sem betur má gera.
Við erum alltaf opin fyrir góðum hugmyndum og einnig finnst
okkur voða gaman ef okkur er hrósað fyrir vel unnin störf.

