VELKOMMEN TIL LABYRINTEN
Labyrinten er fritidstilbuddet for børn i 0-2 klasse på Gilbjergskolen, vi har ca. 160 børn indmeldt. I Labyrinten er vi et team bestående af 10 pædagoger og medhjælpere. Labyrinten er beliggende i skolens
B-klynge.
Vores pædagogiske arbejde er rettet mod fællesskaber, da vi mener at fællesskaber er en forudsætning for
det gode fritidsliv. Arbejdet med fællesskaberne kan ses i både større aktiviteter som eksempelvis fodbold
i hallen eller stikbold i kælderen, men også i nærværet med enkelte børn omkring et spil.
Vi arbejder ud fra Gilbjergskolens 4 værdier: faglighed, fællesskab, innovation og ordentlighed.
Vi ønsker at værdierne skinner igennem i alt vi foretager os og at de er synlige i vores aktiviteter og i
måden vi møder børn og forældre på.
Morgenmodul
For de børn der har brug for pasning om morgenen inden skoledagen starter er der mulighed for at vælge
et morgenmodul. Åbningstiden her er kl. 6.30-8. Vi har altid to morgenåbnere til at sikre at børnene får en
god start på dagen. Vi gør meget ud af at det enkelte barn føler sig velkommen, at der bliver sagt godmorgen og at børnene får sagt farvel til forældrene på en god måde. Derudover sætter vi forskellige hyggeaktiviteter i gang så børnene får en tryg og rolig start på dagen.
I morgenFO har børnene mulighed for at få et stykke morgenbrød, havregryn eller müsli. Kl. 7.50 bliver
børnene sendt/fulgt i skole.
Kreativt:
Vi benytter os af tre forskellige værksteder. Krea, Træværksted og Billedkunst. I værkstederne træder
børnene ind i en aktivitet, hvor der er plads til at fordybe sig og øve sig i nye færdigheder. Vi veksler mellem planlagte forløb hvor børnene lærer specifikke teknikker og færdigheder eksempelvis at tråde en nål
og sy en pude, samt dage hvor børnene kan komme ind på værkstedet og lave flotte ting ud fra deres egen
fantasi.
Fysisk:
I Labyrinten kan vi benytte idrætshallen samt kælderen, derfor prioriterer vi dagligt at sætte forskellige
fysiske aktiviteter i gang.
Idrætshallen består af to sale. Hallen og Salen. I Hallen er det primært forskellige boldspil der bliver sat i
gang, mens der i Salen er mere fokus på balanceøvelser og fangelege.
Café
I Labyrinten har vi en dejlig café beliggende midt i klyngen. Her har børnene mulighed for at få et stykke
frugt eller et stykke brød.

Åbningstider og lukkedage:
Eftermiddagsmodulet starter kl. 14.
Mandag- torsdag lukker Labyrinten kl. 17, fredag lukker vi kl. 16.30.
I skoleferier er åbningstiden for børn med eftermiddagsmodul kl. 8-17 (fredag 16.30).
FOen har lukket på følgende dage:
•
de 3 dage før Påske
•
dagen efter Kristi Himmelfartsdag
•
Grundlovsdag
•
Juleaftensdag
•
1. hverdag efter jul
•
Nytårsaftensdag
Kontakt:
I Labyrinten kan vi kontaktes på telefonnummer 72499120 i åbningstiden. Tast 2 for Labyrinten.
Lederen for FO er Tim Nielsen: trbni@gribskov.dk
Teamleder i Labyrinten er Michael Svarrer: msvar@gribskov.dk

