
  
  

  
  

HAVDRUP   SKOLE   
 

 

Mål   og   indholdsbeskrivelse   
 
 
 

 
 

 

   Havdrup   SFO   
  
  
  
  
  

 
 
 

Januar   2021   



SIDE   2 / 20   

Indledning  4   

Lovgrundlag   for   indeholdt   i   denne   mål   og   indholdsbeskrivelse.  4   

Sammenhængende   børnepolitik  5   
Retning   og   mål   for   skolerne   i   Solrød   Kommune  6   
Dannelsesstrategien  6   
Den   gode   overgang  7   
Det   fælles   læringsforløb  7   
Havdrup   Skoles   værdier  7   
SFO'ens   sammenhæng   med   kommunens   politik  7   

Struktur   på   SFOerne   i   Solrød   kommune  7   
Klassetrin  8   
Fritidspædagogik   og   børnekultur  8   

Samspil   med   undervisningen  9   
Aprilperioden  9   
SFO1  10   
SFO2  11   

Samarbejde   med   forældrene  11   
Aprilperioden  11   
SFO1  12   
SFO2  12   

Lektiestøtte  12   
SFO1  12   
SFO2  12   

Fællesskab   (børn   med   særlige   behov)  13   
Aprilperioden  13   
SFO1  13   
SFO2  14   

Krop,   bevægelse   og   samarbejde   med   Idrætsforeningerne  14   
Aprilperioden  14   
SFO1   og   SFO2  14   

Balance   mellem   voksenorganiserede   og   selvvalgte   aktiviteter.  15   
Aprilperioden  15   
SFO1  16   



SIDE   3 / 20   

SFO2  16   

Overgange  16   
Aprilperioden  17   
SFO1  18   
SFO2  18   
Pædagogiske   læreplaner-   folkeskoleloven  18   

Videregivelse   af   oplysninger   om   børn  19   
Særligt   for   aprilperioden  19   

Revision   af   mål-   og   indholdsbeskrivelse  20   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SIDE   4 / 20   

Indledning   
Dette   dokument   er   blevet   til   ved,   at   der   er   lavet   nogle   overskrifter   ud   fra   “ bekendtgørelsen   om   
krav   til   indholdet   af   mål   og   indholdsbeskrivelser   for   folkeskolens   skolefritidsordninger. ”   De   første   
dele   og   indledningerne   til   afsnittene   er   lavet   i   samarbejde   mellem   SFOlederne   i   kommunen   for   at   
vi   kan   udvikle   samarbejdet   på   ledelsesniveau   og   i   det   forum   arbejde   med   at   udvikle   SFOerne   
sammen.   Den   del   af   indholdet   der   er   særligt   for   Havdrup   SFO,   er   blevet   arbejdet   med   i   
personalegruppen   på   Havdrup   skole   af   flere   omgange.   
De   forskellige   temaer   bliver   beskrevet   ud   fra   3   forskellige   perioder   af   børnenes   tid   i   SFO.   
Perioderne   er:   førskole   i   april,   SFO1   og   SFO2.   Der   er   dele   af   “mål   og   indholdsbeskrivelsen”,   der   
er   fælles   for   de   3   forskellige   perioder,   men   der   er   vekslende   fokus   i   de   3   forskellige   perioder.   
Under   hver   overskrift,   er   der   nogle   underpunkter   og   under   hvert   underpunkt   er   der   beskrevet    mål   
og    indhold .   Målet   er   det   overordnede   mål,   og   indholdsbeskrivelsen   er   en   beskrivelse   af,   hvordan   
vi   konkret   arbejder   mod   målet.   

Lovgrundlag   for   indeholdt   i   denne   mål   og   indholdsbeskrivelse.   

SFO'er   er   en   del   af   folkeskolen,   og   derfor   følger   den   folkeskoleloven.   
Hvis   der   er   en   skolefritidsordning   ved   den   skole,   som   et   barn   skal   gå   i,   og   der   er   plads   i   
ordningen,   skal   barnet   optages   i   skolens   skolefritidsordning.   
Det   er   kommunalbestyrelsen,   der   beslutter,   om   der   skal   oprettes   SFO’er   i   tilknytning   til   en   eller   
flere   af   kommunens   folkeskoler.   Reglerne   for   SFO   findes   i   folkeskoleloven.   SFO   skal   leve   op   
til  folkeskolelovens   overordnede   formål.    Kommunalbestyrelsen   fastsætter   og   offentliggør   en   mål-   
og   indholdsbeskrivelse   for   ordningen   jf.   folkeskolelovens   §    40    stk.   4.   
 
Bekendtgørelse   om   krav   til   indholdet   af   mål-   og   indholdsbeskrivelser   for   folkeskolens   
skolefritidsordninger:   
I   medfør   af   §   40,   stk.   4,   i   lov   om   folkeskolen,   jf.   lovbekendtgørelse   nr.   665   af   20.   juni   2014,   
fastsættes:   
§    1 .   Mål-   og   indholdsbeskrivelsen   for   en   skolefritidsordning   skal   angive,   hvilke   klassetrin   samt   
eventuelt   tillige   alderstrin   for   børn,   der   endnu   ikke   har   påbegyndt   skolegangen,   
skolefritidsordningen   omfatter.   
§    2 .   Mål-   og   indholdsbeskrivelsen   skal   angive,   hvordan   skolefritidsordningerne   skal   medvirke   til   
udmøntningen   af   kommunens   sammenhængende   børnepolitik,   jf.   servicelovens   §   19,   stk.   2.   
Stk.   2 .   Mål-   og   indholdsbeskrivelsen   skal   inden   for   rammerne   af   folkeskolens   formål   angive   mål   
for   samspillet   mellem   skolefritidsordningens   pædagogiske   aktiviteter,   skolens   undervisning   og   
samarbejdet   mellem   skole   og   hjem.   Beskrivelsen   skal   endvidere   angive   den   overordnede   
ramme   for   de   pædagogiske   aktiviteter   og   det   samarbejde   med   forældrene,   der   foregår   i   
skolefritidsordningen.   

https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-maal-love-og-regler/om-folkeskolen-og-folkeskolens-formaal/folkeskolens-formaal
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Stk.   3 .   Det   skal   som   minimum   fremgå   af   mål-   og   indholdsbeskrivelsen,   i   hvilket   omfang   og   i   givet   
fald   på   hvilken   måde   skolefritidsordningen   
1)   tilbyder   lektiestøtte,   herunder   i   samspil   i   forhold   til   lektiehjælp   og   faglig   fordybelse   i   
undervisningstiden,   jf.   folkeskolelovens   §   15,   stk.   2,   
2)   gør   en   målrettet   indsats   i   forhold   til   støtte   eller   udfordringer   til   børn   med   særlige   behov,   
forudsætninger   m.v.   og   
3)   inddrager   krop,   bevægelse   og   sundhed   i   hverdagen,   herunder   i   hvilket   omfang   det   sker   i   
samarbejde   med   idrætsforeninger   eller   lignende.   
Stk.   4 .   Mål-   og   indholdsbeskrivelsen   skal   indeholde   overvejelser   om   balancen   mellem   
voksenorganiserede   og   børnenes   selvvalgte   aktiviteter   med   henblik   på   at   sikre   børnenes   
medindflydelse   på,   hvad   de   skal   foretage   sig   i   skolefritidsordningen.   
Stk.   5 .   Mål-   og   indholdsbeskrivelsen   skal   angive,   hvordan   sammenhængen   sikres   ved   overgang   
fra   dagtilbud   til   skolefritidsordning,   herunder   ved   videregivelse   af   oplysninger   om   børnene.   
Beskrivelsen   skal   i   de   tilfælde,   hvor   børnene   begynder   i   skolefritidsordningen   på   et   tidligere   
tidspunkt   end   i   forbindelse   med   skoleårets   begyndelse   i   børnehaveklassen,   angive,   om   og   i   givet   
fald   på   hvilken   måde   arbejdet   
med   dagtilbuddenes   pædagogiske   læreplaner   videreføres   indtil   skoleårets   start.   
Stk.   6 .   Hvis   skolefritidsordningen   omfatter   børn,   der   endnu   ikke   har   påbegyndt   skolegangen,   
skal   mål-   og   indholdsbeskrivelsen   angive,   på   hvilken   måde   skolefritidsordningen   varetager   de   
yngre   børns   særlige   behov   og   bidrager   til   en   
god   start   på   skoleforløbet   for   disse   børn.   
§    3 .   Mål-   og   indholdsbeskrivelsen   skal   angive   tidspunktet   for,   hvornår   beskrivelsen   senest   skal   
tages   op   til   revision.   
§    4 .   Bekendtgørelsen   træder   i   kraft   den   1.   august   2014.   
Stk.   2 .   Bekendtgørelse   nr.   550   af   18.   juni   2009   om   krav   til   indholdet   af   mål-   og   
indholdsbeskrivelser   for   skolefritidsordninger   ophæves.   

Sammenhængende   børnepolitik   

Med   udgangspunkt   i   Solrød   Kommunes   overordnede   vision   for   en   sammenhængende   
børnepolitik,   er   visionen   for   skolefritidsordningerne   at:   
● Børn   og   unge   sikres   muligheder   for   alsidig   udvikling,   læring   og   trivsel.   
● Fremme   sunde   levevilkår   for   børn   og   unge.   
● Børn   og   unge   udvikler   selvværd   og   tillid   til   egne   og   fællesskabets   muligheder.   
● Børn   og   unge   udvikler   gensidig   forståelse   og   tolerance.   
● Anerkende   og   fastholde   forældrenes   ansvar   og   betydning   for   børn   og   unges   udvikling.   
● Udvikle   lokalområdets   muligheder   for   at   fastholde   og   tilgodese   børn   og   unge   med   særlige   

behov.    
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Skolefritidsordningernes   arbejde   skal   medvirke   til   en   udmøntning   af   den   sammenhængende   
børnepolitik   i   Solrød   Kommune.     
Skolefritidsordningernes   aktiviteter   skal   tilgodese   det   enkelte   barns   behov   for   udvikling   og   tage   
udgangspunkt   i   barnets   potentialer   og   kompetencer.   Det   tværfaglige   samarbejde   omkring   det   
enkelte   barn   skal   således   indgå   naturligt   i   en   sammenhængende   indsats   med   relevante   
faggrupper.   Endelig   skal   skolefritidsordningernes   arbejde   sigte   på,   at   aktiviteterne   både   
indeholder   individuelle   tilbud   og   fælles   aktiviteter.   
 

Retning   og   mål   for   skolerne   i   Solrød   Kommune   
Skolerne   i   Solrød   Kommune   skal   levere   et   afgørende   bidrag   til,   at   barnet   udvikler   sig   til   et   fagligt   
dygtigt,   selvstændigt   og   livsdueligt   menneske,   der   på   kompetent   vis   kan   indgå   i   fællesskaber   –   
lokalt   og   globalt.   
 
I   Solrød   Kommune   er   der   fem   pejlemærker,   der   skal   være   med   til,   at   skabe   “det   bedste   sted   at   
være   og   lære   -   skoler   i   særklasse”.     
 
1:   Fagligheden   i   fokus   -   en   grundforudsætning   for   en   succesfuld   skolegang.   
2:   Skolerne   danner   børnene   til   selvstændige,   livsduelige   og   socialt   kompetente     
    mennesker.   
3:   En   nytænkende   og   eksperimenterende   skole   -   at   kunne   og   at   turde.   
4:   En   forankret   feedback-kultur   -   som   forudsætning   for   udvikling.   
5:   Et   involverende   og   gensidigt   forpligtende   skole-hjem-samarbejde.   
 
Læs   mere   her:   
https://www.solrod.dk/media/3142242/retning-og-maal-for-skolerne-i-solroed-kommune.pdf   

Dannelsesstrategien   
Med   dannelsesstrategien   har   Solrød   Kommune   fået   en   ny   fælles   ramme   for   arbejdet   med   
dannelse,   som   viser   de   politiske   ambitioner   for   børne-   og   ungelivet   i   kommunen.   Strategien   skal   
medvirke   til,   at   børn   og   unge   i   Solrød   Kommune   får   et   godt   kendskab   til   sig   selv   og   andre,   er   
modige   og   kan   sige   til   og   fra   i   forskellige   fællesskaber,   så   de   er   bedre   rustede   til   at   agere   på   
livets   forskellige   baner.     
Opgaven   for   de   fagprofessionelle,   er   at   integrere   dannelsesstrategiens   ambitioner   om   de   fire   
karaktertræk   i   det   målrettede   pædagogiske   arbejde   med   børn   og   unges   trivsel,   udvikling,   læring   
og   dannelse.     
De   karaktertræk   er:     
● Nysgerrighed   
● Mod   
● Menneskelighed   

https://www.solrod.dk/media/3142242/retning-og-maal-for-skolerne-i-solroed-kommune.pdf
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● Robusthed   
 
Læs   mere   her:   
https://www.solrod.dk/media/4162398/dannelsesstrategi-for-boern-og-unge.pdf   

Den   gode   overgang   

Overgangen   fra   børnehave   til   SFO   har   meget   stor   fokus   i   det   kommunale   projekt   “den   gode   
overgang”.   Det   bliver   en   meget   gennemarbejdet   overgang,   når   vi   følger   beskrivelsen,   ideerne   og   
tankerne   i   det   kommunale   projekt.   SFO'en   har   et   meget   tæt   samarbejde   med   de   2   børnehaver   i   
Havdrup.   
 
Vi   er   dog   også   opmærksomme   på   at   der   er   andre   overgange.   Dem   vi   har   særligt   øje   på   og   også   
giver   opmærksomhed   er:   

● Den   daglige   overgang   fra   undervisning   til   SFO   
● Overgangen   fra   SFO1   til   SFO2   

Det   fælles   læringsforløb   
I   forlængelse   af   dannelsesstrategien   og   “den   gode   overgang”   er   der   udarbejdet   et   fælles   
læringsforløb.   Det   fælles   læringsforløb   sigter   mod   at   give   et   fælles   pædagogisk   sprog   og   
genkendelige   forløb   for   børnene,   i   arbejdet   med   de   ældste   børn   i   børnehaven   og   arbejdet   i   
aprilperioden/SFO1.   Fundamentet   i   projektet   er   et   inspirationskatalog,   der   indeholder   
pædagogisk   retning   og   helt   konkrete   forløb,   som   der   arbejdes   med   i   både   børnehave   og   
Aprilperioden   i   SFOen.   På   den   måde   skulle   børnene   gerne   opleve   større   sammenhæng.     
Det   fælles   pædagogiske   afsæt   i   overgangen   for   børnene,   skulle   gerne   give   en   endnu   bedre   og   
mere   tryg   overgang   til   deres   skoleliv.   

Havdrup   Skoles   værdier   

SFO'en   er   en   del   af   Havdrup   Skole   og   vi   arbejder,   lige   som   de   andre   dele   af   skolen,   med   
Havdrup   Skoles   værdier   (faglighed,   trivsel,   fællesskab   og   ansvarlighed)   

SFO'ens   sammenhæng   med   kommunens   politik   

De   politiske   og   værdimæssige   retninger,   der   er   sat   af   de   forskellige   lag   er   alle   sammen   med   til   at   
give   retningen   for   den   daglige   praksis   i   SFO´en.   De   politiske   og   værdimæssige   retninger   peger   
samme   vej,   og   er   udformet   så   det   også   indeholder   det   daglige   pædagogiske   arbejde   og   
udviklingen   af   det.   

Struktur   på   SFOerne   i   Solrød   kommune   

Der   er   3   folkeskoler/skoledistrikter   i   Solrød   Kommune   og   alle   3   med   SFO   jf.   nedenstående.   

https://www.solrod.dk/media/4162398/dannelsesstrategi-for-boern-og-unge.pdf
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Børnene   kan   starte   i   SFO1   (0.   –   3.   klasse)   1.   april   i   det   år,   hvor   de   påbegynder   børnehaveklasse   
ved   skoleårets   start   i   august.   
Overgang   fra   SFO1   til   klub   (SFO2)   sker   1.   april   i   3.   klasse.   
Børnene   kan   gå   i   klub   (SFO2)   indtil   31.   juli   i   6.   klasse.   
For   børn   i   specialklasser   (heldagstilbud),   sker   overgange   d.   1.   august,   der   kan   dog   dispenseres   
for   både   overgangsdato   og   alder/klassetrin.   
 

  
 

Klassetrin   
SFO´en   på   Havdrup   skole   beskrives   i   dette   dokument   som   3   forskellige   grupperinger:   Førskole   i   
april,   SFO1   og   SFO2.   
 

● Førskole   i   april   er   perioden   fra,   når   børnene   stopper   i   børnehave   til   de   starter   i   
børnehaveklasse.   Den   forløber   fra   1.   april   og   frem   til   sommerferien.   Den   er   en   del   af   
SFO1.   

● SFO1   er   0.-3.   klasse   
● SFO2   er   4.-6.   klasse   

Fritidspædagogik   og   børnekultur   
Fritidsaktiviteter   og   fritidspædagogik   er   helt   centrale   begreber   for   SFO’erne.     

    Navn   og   adresse   Klassetrin   Alderstrin   ca.   

1.   Havdrup   Skole   
Skolevej   53   
SFO1   
Klubben   (SFO2)   

 
 
0.   –   3.   klasse   
4.   –   6.   klasse   

 
 
5   –   9   år   
9   –   11   år   

3.   Uglegårdsskolen   
Tingsryds   Allé   25   
Uglehuset   SFO   
Uglereden   SFO   
KlubUglen   (SFO2)   
-   Specialklasser   i   både   SFO1   og   SFO2   

 
 
0.   –   3.   klasse   
0.   –   3.   klasse   
4.   –   6.   klasse   

 
 
5   –   9   år   
5   –   9   år   
9   –   11   år   

4.   Munkekærskolen   
Tjørnholmvej   10   
SFO   
Klub   Krogen   (SFO2)   

    
 
0.   –   3.   klasse   
4.   –   6.   klasse     

 
 
5   –   9   år   
9   –   11   år   
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I   SFO’en   har   børnene   et   frirum   med   valgfrihed,   medbestemmelse,   venskaber   og   fri/egen   leg.   
Hvis   man   skal   sætte   ord   på   SFO’s   kerneydelse   i   børnenes   liv,   handler   det   især   om   begreberne   
trivsel   og   udvikling   og   at   mestre   hverdagen   og   hverdagssituationer.     
I   SFO   udvikles   børnenes   indsigt   i   og   erfaring   med   hvilke   handlinger   der   er   hensigtsmæssige   i   
hvilke   situationer,   og   hvordan   de   skal   agere   i   relation   til   andre   mennesker   –   både   børn   og   
voksne.   Det   handler   om   at   etablere   og   fastholde   venskaber   og   om   at   være   en   person   som   andre   
kan   regne   med.   Men   det   handler   også   om   mulighed   for   ro   og   fordybelse   –   i   relationer   og   i   leg.   
Børnene   har   brug   for   at   være   be tydningsfulde   og   blive   set.   Derfor   er   det   at   se   børne ne   og   se   
dem   i   øjnene,   at   være   nærværende   voksne,   en   vigtig   opgave   i   SFO.   For   at   skabe   et   sted   hvor   
børn   oplever   medbestemmelse   og   indflydelse,   er   det   væsentligt   at   det   pædagogiske   arbejde,   
tager   udgangspunkt   i   en   børnekultur.   SFO’en   skal   til   stadighed   have   en   føling   med   hvad   der   
rører   sig   i   forhold   til   børnenes   interesser   og   børneperspektivet   skal   medtænkes.   At   vægte   en   
børnekultur   indebærer   at   børnene   oplever   at   aktiviteter   og   det   sociale   liv   på   SFO’en,   i   høj   grad   
foregår   på   børnenes   egne   præmisser.   Fritidsmiljøet   skal   give   mulighed   for   at   barnet   tager   egne   
initiativer   og   egne   valg.   Fritidspædagogikken   skal   ligeledes   indføre   barnet   i   den   danske   kultur,   
hvilket   afspejler   sig   i   traditioner   og   årets   gang.   
En   væsentlig   del   af   SFO’s   styrke   ligger   i   muligheden   for   at   binde   skolen   og   fritiden   sammen   for   
børnene.   Pædagogernes   særlige   blik   for   de   sociale   aspekter   betyder,   at   de   i   samarbejdet   med   
lærerne   kan   bidrage   til,   at   man   i   skolen   kommer   hele   vejen   rundt   om   barnet.   

Samspil   med   undervisningen   

Med   afsæt   i   0.   klasses   kompetenceområder,   er   vi   som   SFO   opmærksomme   på,   at   have   fokus   
på   de   omhandlende   kompetenceområder.   Både   i   den   pædagogiske   praksis,   i   planlægning   af   
aktiviteterne,   og   i   de   rammer   der   sættes   for   hverdagen   i   SFO´en.   Dette   er   med   til   at   skabe   en   
helhed   for   barnet   i   hverdagen.   
 
0.   klasses   kompetenceområder:   

● Sprog.   Elever   er   opmærksom   på   forskellige   måder   at   anvende   sprog   på.     
● Matematisk   opmærksomhed.   Eleven   kan   anvende   tal   og   geometrisk   sprog   i   

hverdagssituationer.   
● Naturfaglige   fænomener.   Eleven   kan   ud   fra   viden   og   erfaring   færdes   iagttagende   i   

naturen.   
● Kreative   og   musiske   udtryksformer.   Eleven   kan   udtrykke   sig   i   billeder,   musik   og   drama.   
● Krop   og   bevægelse.   Eleven   kan   foretage   valg,   der   styrker   og   udvikler   kroppen   
● Engagement   og   fællesskab.   Eleven   kan   bidrage   til   fællesskabet   og   drage   omsorg   for   sig   

selv   og   andre.   

Aprilperioden   
Mål:   Forberede   det   enkelte   barn   og   gruppen   til   skolestarten.   
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Indhold:   Perioden   varer   fra   1.   april   til   slut   juni.   På   de   3   måneder   skal   vi   danne   klasser,   der   er   
socialt   velfungerende   og   kan   skabe   et   godt   og   solidt   grundlag   for   børnenes   skolegang   de   næste   
mange   år.   Vi   bygger   videre   på   det   pædagogiske   arbejde,   der   er   lavet   i   børnehaverne   og   
introducere   børnene   til   livet   i   skolen,   både   i   undervisningen   og   i   SFO´en.   

● Vi   arbejder   med   det   kommunale   fokus   “den   gode   overgang”   
● Vi   har   fokus   på   at   gøre   børnene   trygge.   
● Vi   arbejder   med   relationsdannelse   mellem   børnene,   men   også   til   de   voksne.   
● Vi   arbejder   med   fællesskabet   og   samarbejde.   
● Børnene   får   set   børnehaveklassen.   Eks.   store   byttedag   og   de   får   flere   gange   mødt   0.kl.   

personalet   
● Vi   introducerer   til   undervisningen,   ved   at   pædagoger   og   0.kl.   personalet   giver   børnene   

“skolerelaterede”   opgaver.   

SFO1   

Mål:     
Vores   mål   er   at   styrke   børnenes   sociale   kompetencer,   gennem   aktiviteter   i   fællesskab   med   
andre.   Vi   vil   forsøge   at   danne   børnene   til   aktive   medborger,   som   deltager   ansvarligt   i   
forpligtende   fællesskaber   og   selvstændige   individer   med   nysgerrighed   og   selvrefleksion.     
Vi   arbejder   også   med   at   understøtte   barnet   og   gruppen   til   det   faglige   indhold   i   undervisningen.   
Pædagogerne   er   opmærksomme   på   sammenhængen   mellem   barnet   fritidsliv   og   
undervisningstid.  
  

Indhold:   
Vi   har   mange   forskellige   værksteder   og   tilbud   der   hver   og   en   udfordrer   børnene   på   forskellige   
punkter.   Det   kan   være   grov   og   fin   motorisk,   kognitivt,   selvstændigt   og   socialt.     
Vores   pædagogiske   tilgang   er   at   børnene   får   lov   at   gøre   så   meget   som   muligt   selv,   både   fra   
tanke   til   handling   og   til   et   færdigt   resultat.   Det   gøre   vi   for   at   give   dem   selvtillid   gennem   egne   
succeser   og   læring   gennem   erfaring.     
 
Eksempel   
På   SFO´ens   bålplads   skal   børnene   selv   håndtere   fødevarer,   fra   start   til   slut   det   kan   være   et   
fladbrød   på   bål,   hvor   dejen   skal   formes,   lægges   på   bål,   holdes   øje   med   under   bagningen,   så   det   
ikke   brænder   og   til   sidst   tages   af.   I   denne   process   udfordrer   vi   børnene   til   noget   de   ikke   har   den   
store   erfaring   med,   de   bliver   udfordret   finmotorisk   i   at   forme   dejen   efter   et   bestemt   mål,   deres   
mod   og   selvstændighed   styrkes,   når   de   skal   turde   lægge   dejen   på   det   varme   bål,   deres   
tålmodighed   kommer   på   prøve,   mens   de   holder   øje   med   brødet   og   til   sidst   høster   de   succesen   
af   deres   arbejde   samt   tålmodighed.     
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Oven   i   selve   madlavningen   er   der   på   en   bålplads,   regler   som   børnene   bliver   udfordret   i   at   agere   
i,   der   er   bålpladsreglerne   om   ikke   at   løbe,   fjolle   skubbe   og   lege.   Der   arbejdes   med   normer,   bl.a   
køkultur   og   ventetider.   Og   sidst   men   ikke   mindst,   så   er   der   en   masse   andre   børn   og   voksne   
omkring   bålet   som   der   skal   tages   hensyn   til,   der   skal   hjælpes/modtage   hjælpe   og   alle   taler   
sammen.   
Alle   disse   ting   er   med   til   at   styrke   børnenes   tålmodighed,   nysgerrighed,   selvstændighed   og   
sociale   kompetencer,   der   gør   at   de   kan   få   mest   muligt   ud   af   både   deres   læring   og   sociale   
samspil   igennem   skolelivet.     

SFO2   

Mål:     
Vores   mål   er   at   styrke   børnenes   sociale   kompetencer,   gennem   aktiviteter   i   fællesskab   med   
andre.   Vi   vil   forsøge   at   danne   børnene   til   aktive   medborger,   som   deltager   ansvarligt   i   
forpligtende   fællesskaber   og   selvstændige   individer   med   nysgerrighed   og   selvrefleksion.     
Vi   arbejder   også   med   at   understøtte   barnet   og   gruppen   til   det   faglige   indhold   i   undervisningen.   
Pædagogerne   er   opmærksomme   på   sammenhængen   mellem   barnet   fritidsliv   og   
undervisningstid.  
 
Indhold:   
I   SFO2   arbejder   vi   med   det   enkelte   barn   og   gruppen   gennem   sociale   aktiviteter,   Klubråd   ,ture   og   
diverse   projekter   .   
VI   har   fokus   på   at   opbygge   et   samarbejde   med   lærerne.   

Samarbejde   med   forældrene   

Forældre   og   pædagoger   har   hver   især   en   unik   indsigt   i   barnets   hverdag,   og   når   de   samarbejder   
om   deres   perspektiver   og   erfaringer,   skaber   de   sammenhæng   i   barnets   liv.   For   at   børnene   kan   
trives   og   udvikles   på   bedst   mulig   måde   har   dette   samarbejde   stor   betydning.   Vi   har   som   
pædagogisk   personale   et   ansvar   for,   at   skabe   tryghed   og   tillid   for   forældrene.   Vi   har   medansvar   
for,   at   opbygge   et   tæt   samarbejde   med   forældre,   som   bygger   på   dialog,   respekt   og   
anerkendelse.   

Aprilperioden   

Mål:   
Danne   grundlag   for   et   godt   forældresamarbejde   (skabe   tillid   og   tryghed)   
 
Indhold:   
I   Aprilperioden   opbygger   vi   samarbejdet   med   forældrene,   dette   gør   vi   ved   at   have   et   højt   
informationsniveau   til   forældregruppen,   med   bl.a.   forældremøder   inden   opstart,   ugebreve   og   en   
tavle   med   daglig   information   om   “indholdet   i   dag”.     
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Ift.   information/samarbejde   omkring   det   enkelte   barn,   prioritere   vi   den   daglige   
“garderobeorientering/snak”   samt   tilbyder   forældresamtaler   sidst   i   perioden.   Dette   håber   vi   
danner   grundlag   for   et   tæt   og   trygt   samarbejde,   som   går   i   begge   retninger.   

SFO1   

Mål:   
Vores   mål   er   at   få   forældrene   til   at   stole   på   at   vi   har   styr   på   at   guide   og   hjælpe   deres   børn.   Vi   
ønsker   at   skabe   gensidig   respekt   og   god   kommunikation   forældre   og   os   imellem.     
 
Indhold:   
Dette   gør   vi   ved   at   være   gode   til   at   informere   forældre   både   på   tabulex,   mundtligt,   samt   fysisk   
via   plakater   på   SFOén.   Vi   deltager   i   både   skole/hjem   samtaler,   forældremøder   og   lign,   i   det   
omfang   vi   kan,   for   at   være   en   stor   del   af   kontakten   med   forældrene   både   i   SFO   og   skole.     

SFO2   

Mål:   
Et   godt   samarbejde   hvor   forældrene   er   medaktører   og   viser   interesse   i   at   danne   grundlaget   for   
deres   børns   dannelse   og   identitet.   
 
Indhold:   
Aktiv   deltagende   til   blandt   andet   forældrecafe   eller   lignende   arrangementer   (julecafe,   
sommerfest).     
Jævnlig   og   tydelig   kommunikation   til   forældrene   via   tabulex,   facebook,   aula.   Forældrene   for   
også   orientering   om   klubbens   aktiviteter   med   en   månedskalender.   

Lektiestøtte   

SFO1   

Mål:   At   børnene   har   mulighed   for   at   sidde   og   arbejde   med   lektier   og   evt.   få   hjælp   til   dem.   
 
Indhold   
Der   er   mulighed   for   at   sidde   i   cafeen   med   lektier   og   få   hjælp   af   en   voksen.   En   gang   om   ugen   
kommer   3   pensionister,   de   tilbyder   lektiehjælp   i   et   klasselokale.   Det   er   muligt   at   lave   særlige   
aftaler   med   dem,   hvis   lærer,   forældre   eller   pædagog   skønner   det   kunne   hjælpe   barnets   faglige   
udvikling.   

SFO2   

Mål:   At   børnene   har   mulighed   for   at   sidde   og   arbejde   med   lektier   og   evt.   få   hjælp   til   dem.   
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Indhold   
Der   er   mulighed   for   at   sidde   i   klubben   med   lektier   og   få   hjælp   af   en   voksen.   

Fællesskab   (børn   med   særlige   behov)   

Børn   med   særlige   behov   kan   være   børn   med   psykiske,   fysiske   og/eller   sociale   vanskeligheder,   
hvor   vi   vurderer,   at   der   er   behov   for   at   yde   en   særlig   indsats.    Indsatsen   i   forhold   til   børn   med   
særlige   behov   foregår   i   et   samarbejde   mellem   forældre,   skole   og   SFO.    Vi   lægger   vægt   på   at  
udnytte   hinandens   kendskab   til   barnet,   så   vi   får   fokus   på   barnets   ressourcer   og   kompetencer.   

Overordnet   arbejder   vi   med   at   vi   er   i   et   fællesskab,   det   fællesskab   er   alle   en   del   af,   både   børn   og   
voksne.   Vores   pædagogik   og   strukturer   skal   understøtte   fællesskabet   og   at   vi   i   fællesskabet   
rummer   hinandens   forskelligheder.   

Aprilperioden   

Mål:   
Vi   skal   tilpasse   os   børnenes   behov   under   de   vilkår   der   er   gældende,   og   samtidig   kunne   skabe   
rammerne   for   at   de   kan   inkluderes   på   lige   fod   med   de   andre   børn.   
 
Indhold:   
Afholde   netværksmøder   (børnehaver,   forældre   og   pædagoger,   lærer)   
Information   om   barnet,   så   vi   kommer   omkring   det   hele   barn   og   får   en   bedre   forståelse.   
Tæt   samarbejde   med   forældrene   og   tydelighed   fra   de   voksne.   Vi   arbejder   med   at   vidensdele   
mellem   øvrigt   personale,   således   at   gode   erfaringer   bliver   til   gavn   for   barnet   også   i   andre   
kontekster.   Vi   er   opmærksomme   på   at   skabe   tydelige   rammer   og   forberedelse   af   hvad   som   skal  
ske.   Så   vi   hjælper   barnet   bedst   mulig   med   struktur   og   forudsigelighed.     
I   aprilperioden   har   vi   børnene   hele   dagen   i   en   gruppe,   dette   giver   mulighed   for   at   arbejde   med   
barnet   i   gruppen,   den   gruppe   som   lige   straks   bliver   til   en   klasse.   

SFO1   

Mål:   
Målet   er   at   få   alle   børn   til   at   indgå   i   et   fællesskab,   der   giver   mening   for   barnet.   
 
Indhold:   
Strukturen   i   en   SFO   gør,   at   der   ind   imellem   kan   arbejdes   med   det   enkelte   barn,   det   er   muligt   at   
sige   “sikke   en   dag   du   har   haft,   lad   mig   høre   om   den   og   så   finder   vi   noget   du   kan   lave   sammen   
med   nogle   andre   børn“   
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SFO2   

Mål:   Tage   udgangspunkt   i   deres   forskellige   behov,   og   integrere   dem   til   klublivet   og   få   dannet   
relationer   med   andre   børn   og   til   voksne.     
 
Indhold:   
At   få   alle   børn   inkluderet   i   sociale   aktiviteter   i   klubben   med   andre   børn.   
Arbejdet   med   børn,   med   særlige   behov   fordre   ofte   en   tættere   forældrekontakt,   end   der   normalt   
er   i   klubben.   Klubben   er   opmærksomme   på   at   de   ofte   kan   bidrage   med   et   ressourceperspektiv   
på   barnet   på   netværksmøder.   

Krop,   bevægelse   og   samarbejde   med   Idrætsforeningerne   

Det   er   vigtigt,   at   barnet   oplever   glæden   ved   at   bruge   kroppen   i   fri   leg   og   mere   tilrettelagte   fysiske   
udfordringer.   Kroppen   er   ikke   bare   et   fysisk   redskab,   men   en   måde   at   sanse   og   kommunikere   
med   verden   på.   Børn   skal   støttes   i   at   udforske,   nyde   og   forstå   det   fysiske   miljø,   naturen   og   
kulturen.   De   skal   have   stimuleret   alle   sanser   gennem   brug   af   forskellige   materialer   og   redskaber.   
Ved   at   tage   vare   på   kroppen   og   sikre   dens   udfoldelse,   lægges   grundlaget   for   fysisk   og   psykisk   
sundhed.   
I   et   samarbejde   mellem   SFO   og   idrætsforeningerne,   får   idrætsforeningerne   mulighed   for   at   
præsentere   deres   aktiviteter   og   børnene   kan   prøve   aktiviteterne   af   på   et   uforpligtende   niveau.   

Aprilperioden   

Mål:   Vi   giver   børnene   masser   af   mulighed   for   at   bruge   kroppen   og   bevægelse.   Det   er   et   meget   
vigtigt   pædagogisk   redskab,   idet   relationen   også   opbygges   gennem   fysiske   aktiviteter.     
 
Indhold   
Vi   tilrettelægger   og   udføre   aktiviteter   i   SFOen   i   forskellig   art,   som   understøtter   børnenes   grov   og   
finmotoriske   udvikling,   samt   benytter   os   af   at   følge   børnenes   interesser,   for   at   skabe   motivation   
hos   børnene.     
Gennem   bevægelsesaktiviteterne   skabes   fællesskab   og   samarbejde   samt   relationer   mellem   
børnene   imellem   og   til   de   voksne.   I   dette   felt   er   det   meget   oplagt   at   arbejde   med   
dannelsesstrategien   karaktertræk   og   med   sundhed.   
 
 

SFO1   og   SFO2   

Arbejdet   med   dette   tema   er   ret   ens   i   SFO1   og   SFO2.   Men   det   bliver   justeret   efter   alder   og   
motorisk   udvikling.   
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Mål:   
At   børnene   dagligt   har   et   bredt   udvalg   af   bevægelsesaktiviteter   og   muligheder.   
At   alle   børn   løbende   udvikler   deres   motorik.   
At   bevægelsesmulighederne   har   en   legende   indgang.   
At   bevægelse   er   for   alle   børn   og   at   der   naturligt   følger   bevægeglæde,   samt   sundhed   med   når   
børnene   deltager.   
 
Indhold.   
Der   er   næsten   dagligt   åbent   i   rum   der   lægger   op   til   bevægelse,   sportsrum/salen.   
En   gang   om   uge   går   der   en   pædagog   i   Havdrup   hallen   og   laver   strukturerede   aktiviteter.   
Udeområdet   lægger   op   til   at   bruge   kroppen.   
 
Som   bonus   er   der   pædagogisk   en   meget   tæt   sammenhæng/genvej   mellem   fællesskab   og   
bevægelse.   

Balance   mellem   voksenorganiserede   og   selvvalgte   aktiviteter.   

Børnene   er   centrale   sparringspartnere,   når   personalet   udvikler   og   planlægger   SFO-ens   
aktiviteter.   SFO’ens   praksis   tager   udgangspunkt   i   vigtigheden   af,   at   styrke   børnenes   
forudsætninger   for   at   træffe   valg   og   fravalg   –   herunder   at   sikre   en   balance   i   udbuddet   af   
aktiviteter   og   graden   af   voksenstyring.   SFO’ens   planlægning   tager   også   udgangspunkt   i   
rammesætningen   af   børnenes   selvvalgte   aktiviteter.   Dette   med   henblik   på   at   skabe   trygge   
lærings-   og   legerum,   hvor   børnene   oplever   medbestemmelse   og   indflydelse   på   valg   af   
aktiviteter.     
Igangsatte   lege   og   aktiviteter   kan   bruges   pædagogisk   til   at   arbejde   med   bestemte   mål   i   en   
børnegruppe,   modsat   børnenes   selvorganiserede   lege,   hvor   legen   er   målet   i   sig   selv.   

Aprilperioden   

Mål:   Balancen   holdes   ved   at   dele   dagen   op   i   voksenstyrede   aktiviteter   og   selvvalgte.     
 
Indhold   
De   selvvalgte   kan   være   fri   leg,   men   også   at   de   kan   vælge   voksenstyrede   aktiviteter,   hvor   der   er   
klar   og   tydelig   beskrivelse   af   aktiviteten,   og   samtidigt   tydelig   forventning   af,   at   når   man   
påbegynder   et   projekt,   skal   man   føre   det   til   dørs.   
 
Der   skal   være   nogle    skal-ting    (aktiviteter   som   børnene   SKAL   deltage   i   og   med   en   bestemt   
gruppe   af   børn)   -   fordi   vi   i   aprilperioden   også   gør   dem   skoleparate.   Men   der   er   også   vigtigt   at   de   
kan   få   lov   til   selv   at   bestemme.     
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SFO1   

Mål:   SFO'en   er   der   hvor   børnene   går   hen   og   har   fritid   sammen   med   deres   kammerater.   I   SFO'en   
er   der   voksenorganiserede   aktiviteter   som   børnene   vælger   til.     
 
Indhold   
I   SFO1   er   der   meget   fokus   på   det   selvvalgte,   det   er   børnenes   fritid.   Dette   som   modvægt   til   at   de   
har   været   i   styret   struktur   i   undervisningstiden.     
Børnene   kan   selv   bestemme,   om   de   vil   deltage   i   en   styret   aktivitet   eller   om   de   vil   lave   lege/lave   
noget   “frit”.   De   styrede   aktiviteter   har   også   en   fri   vinkel.   Aktiviteterne   er   ofte   opbygget   så   de   kan   
tilgodese   børnenes   spor.   Børnene   kan   gå   til   og   fra   aktiviteten,   så   de   er   der   kun   fordi   de   har   lyst   
(det   giver   mening   for   dem,   deres   kammerater   er   der,   den   voksne   i   aktiviteten   er   vigtig   for   dem.)   I   
enkelte   tilfælde   kan   den   voksne   lave   en   strammere   struktur.   hvis   der   er   pædagogisk   behov   for   
det.     

SFO2   

Mål:     
At   give   børnene   værktøjer   til   tage   selvstændige   beslutninger   og   valg,   og   at   der   er   voksne   som   
samtidig   styre   og   organisere.   
At   giver   børnene   erfaringer   med   demokrati   og   medbestemmelse.   
 
Indhold   
Der   er   meget   frihed   i   klubben   og   der   er   plads   til   børnenes   initiativer.   Men   de   voksne   starter   også   
aktiviteter   og   projekter   op.   
Der   er   et   klubråd   der   mødes   jævnligt,   her   prøver   børnene   kræfter   med   demokratiske   processer,   
pædagogerne   er   meget   opmærksomme   på   at   de   ønsker   som   børnene   kommer   med,   bliver   taget   
alvorligt,   således   at   børnene   kan   få   en   oplevelse   af   reel   medbestemmelse.   

Overgange   

Solrød   Kommune   har   i   disse   år   et   særligt   fokus   på   overgangen   fra   børnehave   til   SFO/skole.     
For   at   skabe   gode   overgange   mellem   dagtilbud   og   skole,   er   der   udviklet   en   overgangsmodel   
med   titlen   ”Den   gode   overgang”.   Formålet   med   modellen   er   at   skabe   gode,   trygge   og   
sammenhængende   overgange   for   de   børn,   som   skal   starte   i   kommunens   skoler   og   deres   
forældre.   Alle   børn   skal   opleve,   at   de   mestrer   overgange   og   oplever   sig   inkluderet   i   de   nye   
fællesskaber   i   SFO   og   skole.   
Med   udgangspunkt   i   et   børneperspektiv   og   forskning   der   understøtter   dette,   vil   der   være   tre   
særlige   fokusområder:   Høre   til   i   nye   fællesskaber,   Udfordringer   børn   kan   mestre,   De   voksne   har   
fokus   på   det   enkelte   barn   



SIDE   17 / 20   

Modellen   tager   afsæt   i   følgende   fire   hovedområder,   som   skal   sikre   at   alle   børn   oplever   gode   
overgange.   

● Fælles   sammenhængende   pædagogisk   praksis   
● Styrket   kontinuerligt   samarbejde   
● Forældresamarbejde   
● Fælles   værktøjer,   procedurer   og   materiale   

 
Læs   mere   her:   
https://www.solrod.dk/media/4310100/den-gode-overgang.pdf   
  

Aprilperioden   

Mål:   
● at   børnene   lærer   at   og   bliver   trygge   ved   at   gå   i   SFO.     
● at   fortsætte   det   pædagogiske   arbejde,   der   er   lavet   i   børnehaven.   
● at   få   dannet   klasser   og   få   børnene   startet   godt   op   i   det   fællesskab.   
● at   arbejde   med   børnene   i   gruppen,   så   de   bliver   forberedt   til   at   starte   i   0.klasse   efter  

sommerferien.   
● Arbejde   med   tanker   der   er   i   “den   gode   overgang”   og   “det   fælles   læringsfoeløb”   

 
Indhold:   
Inden   1.   april    er   der   overgangsarbejde   i   samarbejde   med   børnehaven.   SFOen   og   børnehaven   
har   et   meget   grundigt   overgangsarbejde,   møder   på   lederniveau,   forældremøder,   møder   hvor   vi   
overdrager   børnegrupper,   særlige   møder   hvor   vi   overdrager   enkelte   børn.     
SFOpædagogerne   på   besøg   i   børnehaverne   og   “børnehavebørnene”   er   på   besøg   i   SFOen   
sammen   med   børnehavepædagogerne   til   aktiviteter.   
 
Mellem   1.   april   og   frem   til   sommerferien ,   laves   aktiviteter   der   præsentere   SFOens   aktiviteter   
for   børnene.   
Skabe   en   tydelig   og   genkendelig   struktur   i   SFO,   som   videreføres   i   børnehaveklassen.     
Formiddagsmøde,   plan   for   ugen,   vi   taler   om   dagen   i   dag,   eks.   datoer,   årstider,   hvad   vi   skal   lave   
osv.   her   bruger   vi   piktogrammer   og   høre   børnene   fortælle   om   sig   selv.   Lette   overgangen   der,   da   
børnehaveklasselederen   kommer   på   besøg   om   formiddagen   og   kan   lære   børnene   bedre   at   
kende   der.   
I   alle   aktiviteterne   er   der   særlig   fokus   på   at   etablere   og   udbygge   relationerne   mellem   børnene   og   
mellem   børn   og   voksne.   Der   arbejdes   med   forløbene   og   retningerne   i   “det   fælles   læringsforløb”   
og   vi   deltager   i   den   fælles   bevægelsesdag.   
 

https://www.solrod.dk/media/4310100/den-gode-overgang.pdf
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SFO1   

Mål   
● At   børnene   bliver   trygge   ved   overgange   og   udvikler   mestring   ift.   til   overgange.   
● At   børnene   kommer   godt   igang   med   dage   i   SFOen,   når   de   kommer   fra   skole   

 
Indhold   
Her   er   fokus   på   de   daglige   overgange   mellem   undervisning   og   SFO,   men   også   mellem   
aktiviteter   i   SFOen   
Pædagogerne   er   med   i   undervisningen   og   går   over   i   SFOen   sammen   med   børnene.   Dette   gør   at   
de   kan   stilladsere   barnet   i   at   skifte   fra   den   stramme   struktur,   der   er   ifb.   undervisningen   og   til   
SFOen,   hvor   der   er   en   anden   struktur,   der   er   mere   frihed   og   flere   valg   at   navigere   i   for   barnet.     
Vi   arbejder   også   med   at   der   er   en   fast   rytme   i   hvad   børnene   kan,   når   de   kommer   i   SFO,   samt   at   
der   kommer   planer   ud   til   både   børn   og   forældre,   så   børnene   er   forberedt   på   hvad   de   kan   vælge,   
når   de   skal   over   i   SFOen.   

SFO2   

Mål:   At   børnene   oplever   at   det   er   en   naturlig   forlængelse   af   SFOen   at   starte   i   klubben.   Men   også   
at   de   oplever   at   de   er   blevet   større,   får   nye   muligheder   og   nyt   ansvar.og   samarbejde   på   tværs   af   
årgangene.   
 
Indhold   
Der   foregår   et   overgangsarbejde,   hvor   børnene   i   3.   klasse   kommer   på   besøg   i   klubben   og   
pædagogerne   i   klubben   laver   forløb   med   børnene   både   i   SFOkontekst   og   i   undervisningen.   
Klubben   er   opmærksomme   på   at   “de   nye   3.   klasser”med    bliver   taget   godt   imod   og   kommer   godt   
i   gang   i   klubben.   bl.a.   det   en   del   af   klubbens   kultur,   at   de   større   børn   tager   godt   imod   de   nye   
børn.   

Pædagogiske   læreplaner-   folkeskoleloven   

Aprilperiodenperiodens   pædagogiske   mål   er:   
● at   børnene   lærer   at   og   bliver   trygge   ved   at   gå   i   SFO.     
● at   fortsætte   det   pædagogiske   arbejde,   der   er   lavet   i   børnehaven   
● at   få   dannet   klasser   og   få   børnene   startet   godt   op   i   det   fællesskab  
● at   arbejde   med   børnene   i   gruppen,   så   de   bliver   forberedt   til   starte   i   0.klasse   efter   

sommerferien.   
 
Den   pædagogisk   praksis   kommer   til   at   skræve   over   indholdet   og   kravene   i   de   styrkede   
pædagogiske   læreplaner,   samt   indholdet   i   folkeskoleloven.   Folkeskoleloven   er   SFOens   
lovgrundlag.   
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Videregivelse   af   oplysninger   om   børn   
Mål     
At   det   er   de   rigtige   oplysninger,   der   kommer   til   og   fra   de   rigtige   mennesker.   
 
Indhold   
Der   er   mange   oplysninger   på   mange   børn,   vi   kan   ikke   vide   alt   om   alle   og   vi   skal   selvfølgelig   
overholder   lovgivningen   og   GDPR.   Samtidig   er   vi   bevidste   om   at   arbejdet   med   det   enkelte   barn   
blive   yderligere   kvalificeret,   hvis   vi   har   flest   mulige   oplysninger   og   at   vi   også   kan   hjælpe   barnet   i   
andre   kontekster,   ved   at   dele   oplysninger   med   eks.   forældre,   lærer   og   PPR.   Dette   samarbejde   
er   kontinuerligt   gennem   hele   barnets   skoletid   og   intensiteten   justeres   ift.   barnets   behov.   
 
Klubben   har   fokus   på   at   bliver   mere   synlig   i   organisationen   “Havdrup   skole”,   klubbens   
pædagoger   er   i   den   forbindelse   opmærksomme   på,   at   de   kan   bidrage   med   oplysninger   om   
barnets   fritidsliv   til   andre.   De   arbejder   også   med   at   samle   oplysninger   ind,   til   brug   i   det   
pædagogiske   arbejde   med   det   enkelte   barn   og   med   grupperne   af   børn.   

Særligt   for   aprilperioden   
 
Mål:   
At   få   overdraget   og   samlet   oplysninger   om   barnet,   således   at   vi   kan   give   barnet   den   bedst   
mulige   overgang   og   opstart   i   SFO   og   0.kl.   
 
Indhold:     
I   overgangen   fra   børnehaven   til   SFO   vandre   oplysninger,   på   børn   ikke   så   let   som   de   gør   i   resten   
af   barnets   tid   i   folkeskolen.   Derfor   er   der   en   række   indsatser   ifb.   med   overgangen.   I   øjeblikke   har   
vi   en   særlig   indsat   på   at   udbygge   samarbejdet   mellem   børnehavepædagogerne   og   
SFOpædagogerne.   Der   er   sat   tid   af   hvor   de   to   personalegrupper   arbejder   sammen   om   børnene   
og   kan   i   den   forbindelse   overdrage   oplysninger   om   arbejdet   med   børnegrupperne.     
 
SFOen   modtager   skriftlige   oplysninger   om   det   enkelte   barn   fra   børnehaven.   
 
Der   bliver   arrangeret   møder   omkring   de   børn,   hvor   der   skønnes,   at   der   er   et   ekstraordinært   
behov   for   at   overdrage   oplysninger.   På   disse   møder   bliver   typisk   indkaldt   forældre,   børnehave,   
SFO,   0.kl.   personale   og   måske   instanser   der   har   støtte   ekstra   op   om   barnet.   
 
Når   børnene   er   i   overgangen   fra   SFO1   til   SFO2   er   der   ingen   tekniske   eller   lovmæssige   
udfordringer,   med   at   få   overdraget   oplysninger,   men   det   er   et   område,   som   er   under   opbygning.   
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Revision   af   mål-   og   indholdsbeskrivelse   

Mål-   og   indholdsbeskrivelserne   tages   op   til   revision   når   der   skønnes   behov   for   dette   og   som   
minimum   én   gang   i   hver   byrådsperiode   og   senest   hvert   4.   år.   
 


