Hvordan kan I hjælpe jeres barn?
Giv jeres barn en aktiv fritid.
Giv jeres barn mulighed for at lære nyt sammen med andre børn.
Indmeld barnet i et af de mange tilbud, som ﬁndes i jeres kommune.

Man skal betale for at gå i SFO eller på et fritidshjem.
Der er mulighed for at søge om friplads eller delvis friplads i
kommunen, som desuden yder søskenderabat.
SFO yada boşzamanları değerlendirme kurumları (fritidshjem)
paralıdır. Belediyeden tamamen ücretsiz yada yarı ücret ödemek için
başvuruda bulunma imkanınız var, ayrıca kardeş indirimi de yapılır.

“Det er vigtigt for mig at vide, at mit barn ikke hænger
på gaden, men modtager spændende tilbud i fritidsordningen. – De er sammen på kryds og tværs, det
nedbryder fordomme, og det er sådan, integrationen
starter. Jo før de kan møde børn fra andre kulturer,
Njobisa, forælder
jo bedre...”

Çocuğunuz boşzamanlarında
ne yapıyor?
Tyrkisk / Türkçe

Siz çocuğunuza nasıl yardım edebilirsiniz?
Çocuğunuza boşzamanlarını aktif değerlendirme imkanı verin.
Çocuğunuza diğer çocuklarla birlikte yenişeyler öğrenme imkanı verin.
Çocuğunuzu belediyenizde sunulan pekçok boşzamanları
değerlendirme faaliyetlerinden birine kayd edin.
Kontakt skolen eller kommunen for at høre mere.
“Çocuğumun sokak köşelerinde zamanını geçirmediğini,
ama boşzamanları değerlendirme kurumlarında eğişik
faaliyetlere katıldığını bilmek benim için önemli.
– Burada her kültürden çocuklar birlikteler, önyargıları
yok ediyorlar, ve entegrasyon zaten böyle başlar.
Ne kadar erken diğer kültürlerden gelen çocuklarla
Njobisa, veli
karşılaşırlarsa o kadar iyi...”

Daha fazla bilgi almak için okul yada belediyeyi arayın.

Om SFO

•
•

Her går børn fra skolestart.
Tilknyttet folkeskolen.

Okul dahilindeki boşzamanları değerlendirme kurumu (SFO)
•
Okula başlayan çocuklar gelirler.
•
İlköğretim kurumlarına bağlıdır.

Denne folder kan hentes på Undervisningsministeriets hjemmeside på www.uvm.dk. Folderen er på dansk med oversættelse til
engelsk, arabisk, tyrkisk, urdu og somali.

Om fritidshjem

Bu broşür Eğitim Bakanlığının internet sitesinden indirilebilir
www.uvm.dk. Broşür Danimarkaca’dan İngilizce, Arapça, Türkçe,
Urdu ve Somali diline çevrilmiştir.

•
•

Her går børn fra skolestart.
Selvstændigt dagtilbud.

Boşzamanları değerlendirme kurumları (fritidshjem)
•
Okula başlayan çocuklar gelirler.
•
Bağımsız bakım kurumları.

Hvad laver jeres barn
i fritiden?
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Hvad laver jeres barn i fritiden?
Når jeres barn begynder i skole, vil dagen være delt mellem tiden
i hjemmet, skolen og fritiden. Hjemmet er den grundlæggende
ramme for tryghed og opdragelse. I skolen skal jeres barn lære en
masse. Men hvad laver jeres barn i fritiden?

Çocuğunuz boşzamanlarında ne
yapıyor?
Çocuğunuz okula başladığı zaman, günün akışı ev, okul ve
boşzamanlar arasında bölünür. Ev, çocuğun kendini güvende
ve rahat hissettiği ve terbiye edildiği temel kurumdur. Okulda
çocuğunuz pekçok şey öğrenir. Fakat boşzamanlarında çocuğunuz
neler yapıyor?

Çocuğunuza boşzamanını değerlendirmesi
için neler sunulmaktadır?
Okuldan sonra çocuğunuz farklı boşzamanları değerlendirme
düzenlemelerine katılabilir. Okul dahilindeki okul sonrası bakım
kurumu (SFO) yada bir okul sonrası bakım kurumuna (fritidshjem)
gidebilir.
Danimarka´da çocukların büyük çoğunluğu bir okul sonrası bakım
kurumuna gitmektedir. Sizin çocuğunuz da bu kurumlardan büyük
fayda görecektir.
Belediyeniz de boşzamanların değerlendirilmesi için başka hizmetler
sunmaktadır – bu bir resim okulu ya da müzik okulu olabilir. Ayrıca
çocukların spora katılabilecekleri spor dernekleri bulunmaktadır.
Çoğu zaman kızlar ve oğlanlar için ayrı takımlar bulunmaktadır.
“Evimizin ordaki arkadaşlarım var ve birde SFO’dan
arkadaşlarım var. Sanki SFO’daki arkadaşlarımla başka
şeyler paylaşıyoruz. – Görevliler bize yardım ediyor
ve pekçok şey öğretiyorlar. Ağaç atölyesinde birşeyler
yapmayı gerçekten çok seviyorum.” Esmeralda, 10 yaşında

I mange fritidsordninger vil der være mulighed for lektiehjælp.
Det vil sige, at de får hjælp til at blive dygtigere.

“Min datter er blevet meget mere udadvendt,
har fået ﬂere venner og klarer sig bedre i skolen
Tito, forælder
efter det første år i SFO’en.”
At lære nyt og at møde andre udfordringer fremmer nysgerrigheden
og lysten til at lære. Det giver jeres barn gode forudsætninger nu og
i fremtiden.

“Vi ser børnenes forskellighed som noget positivt
– en resurse. Vi taler meget om ligheder og forskelle
Gladys, SFO-leder
– f.eks. i traditioner.”

Boşzamanları aktif olarak değerlendirmek
neden iyi bir şey?
Çocuklar boşzamanlarında katıldıkları faaliyetlerde başka
çocuklar ve görevlilerle tanışırlar ve yeni şeyler öğrenme imkanına
sahip olurlar. Bu; yeni oyunlar, yeni spor dalları, değişik faydalı
faaliyetler yada geziler olabilir.
Çocuğunuz, hem boşzamanlarında hem de okulda yeni
arkadaşlar edinir ve bu çocuğunuzun gelişmesinde ve uyum
sağlamasında önemlidir. Çocuğunuzun dilinde gelişme olması
için de iyi bir imkan oluşur.
Okul sonrası bakım kurumlarının çoğunda ders yardımı
alma imkanı vardır. Yani daha başarılı olmaları için çocuklar
yardım alırlar.

Hvilke tilbud er der til jeres barn i fritiden?
Efter skoletid kan jeres barn gå i forskellige fritidsordninger. Det kan
være en skolefritidsordning (SFO) eller et fritidshjem.
I Danmark går langt de ﬂeste børn i en fritidsordning. Jeres barn vil
også kunne få udbytte af dette tilbud.
Kommunen har også andre fritidstilbud – det kan være en billedskole eller en musikskole. Desuden er der idrætsforeninger, hvor
børnene kan dyrke sport. Der ﬁndes ofte både pige- og drengehold.

“Der er mine venner hjemmefra og så dem fra SFO’en.
I SFO’en er det som om, vi er sammen på en lidt anden måde.
– De voksne hjælper og viser os en masse ting. Jeg kan rigtig
Esmeralda, 10 år
godt li’ at være på træværkstedet.”

“Benim kızım şimdi daha dışa dönük,
daha fazla arkadaş edindi ve SFO´daki
ilk yıldan sonra okuldaki durumu da
Tito, veli
çok daha iyi.”

Hvorfor er det godt med en aktiv fritid?
I et fritidstilbud møder børnene andre børn og voksne og får ﬂere
muligheder for at lære nyt. Det kan for eksempel være nye lege,
sportsgrene, forskellige kreative aktiviteter eller udﬂugter.
Jeres barn vil få nye venner, som er vigtige for barnets trivsel både
i skolen og i fritiden. Jeres barn vil også få mulighed for at udvikle
sig sprogligt.

Yeni şeyler öğrenmek ve başka yeniliklerle karşılaşmak öğrenme
isteğini arttırır ve merak uyandırır. Bu çocuğunuza bugün ve gelecek
için iyi vasıﬂar kazandırır.
“Biz çocukların farklılıklarını positif bir şey olarak
görüyoruz – bir güç,kaynak. Biz benzerlikler ve
farklılıklar üzerinde çok konuşuyoruz – örneğin
Gladys, SFO-müdür
gelenekler.”

