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Forord  
 

Skole og SFO er én virksomhed og indeholder en undervisningsdel og en fritidsdel. Såvel 

undervisning som fritid er vigtige dele af barnets liv og læring.  For at skabe helhed i 

børnenes hverdag målretter vi indsatsen mod indholdsmæssig sammenhæng og benytter os af, 

at lærere og pædagoger har hver deres faglige styrkesider og opgaver i forhold til barnet.  

 

Lovinitiativet om at udarbejde mål- og indholdsbeskrivelse af det pædagogiske arbejde i 

skolernes fritidsdel er en styrkelse af kvalitetsudviklingen, hvor produktiviteten på SFO-

området synliggøres og udvikles. Mål- og indholdsbeskrivelsen skaber et godt grundlag for en 

styrkelse af dialogen og det daglige samarbejde mellem lærere og det pædagogiske personale, 

ligesom den vil være et vigtigt led i samarbejdet med forældrene. Den kan give borgerne 

mulighed for at få indblik i den enkelte kommunes og skoles prioriteringer og serviceniveau 

på området samt fremme, at SFO´erne inddrages i opfyldelsen af folkeskolens formål: 

§ 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: 

forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med 

dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres 

forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling. 

Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og 

virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund 

for at tage stilling og handle. 

Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et 

samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og 

demokrati.  

Mål- og indholdsbeskrivelsen vil indeholde de lovbestemte temaer i ”Bekendtgørelsen om krav 

til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger”, samt kommunale og 

lokale indsatsområder og udviklingsmål - og hermed angive, hvordan SFO´en medvirker til 

udmøntningen af kommunens sammenhængende børne- og ungepolitik - ”ALLE BØRN HAR 

RET TIL ET GODT LIV”.  

 

FN´s konvention om barnets rettigheder (børnekonventionen) er indarbejdet i Børne- og 

ungepolitikken gennem det grundlæggende børne- og familiesyn, hvor både børns udvikling, 

medbestemmelse, beskyttelse, omsorg og sundhed indgår. Institutioner og skoler er blevet 

opfordret til at forholde sig til børnekonventionen og vurdere dens betydning for arbejdet 

med børn og unge. I SFO´erne ønsker vi særligt at fremhæve konventionens Artikel 31:  

Barnets ret til hvile, fritid og deltagelse i kulturelle og kreative aktiviteter.  

 

 

Mål og indholdsbeskrivelsen vil blive revideret i marts 2011. 
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Beskrivelse af Vemmelev sfo. 
 

Vi er en sfo der arbejder gruppeopdelt med primær voksne og lægger stor 
vægt på et tæt forældresamarbejde, positiv opmærksomhed, anerkendelse og 

humor i hverdagen. 
 

Vi ser os selv som et supplement til skole og hjem og vi lægger vægt på et 
trygt og pædagogisk miljø.  
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Vemmelev sfo er: 

 
En fritidsordning med ca. 180 børn fra 0 – 3 klassetrin. 4 klasserne er i 
morgenordning i sfo’en og tilbydes juniorklubplads om eftermiddagen. Vores 

børn er mellem 5 og 10 år.  
 

Vi har børnene opdelt i grupper bestemt af aktuelt klassetrin, dette for at 
vægte samarbejdet med klassens lærere, sikre sammenhæng mellem skole og 

sfo og styrke gruppens fællesskab. Vi har desuden tilknyttet børn fra 
specialklasserne. Disse børn er også tilknyttet sfo’ens klassetrinsopdelte 

grupper, med en pædagog koblet til lærersamarbejdet. 

Pædagogerne er tilknyttet skoledelen via ugentlige timer i klassen. 
Pædagogens rolle er her i samarbejde med læreren, at arbejde med klassens 

trivsel. F.eks. arbejde med enkelte børn der har det svært, arbejde med 
handleplanen der skal modvirke mobning, lave aftaler for regler mellem 

børnene etc. 
 

Vi samarbejder med skolen omkring forældresamarbejde, har fælles 
skole/hjem samtaler i børnehaveklasserne og i første klasse samt deltager i et 

årligt fælles forældremøde, i alle klasser 
Vi vægter det daglige samarbejde med forældrene højt, satser på den daglige 

kontakt og har en uhøjtidelig omgangstone. Sfo’en skal være et rart og trygt 
miljø for både børn og forældre. 

 
Børnene vil få mulighed for at få lavet lektier under rolige forhold. Vi vil stille et 

lokale til rådighed og sørge for tilsyn og vejledning til at få klaret 

lektielæsningen.   
 

Vi holder temadage på tværs af grupperne og har en fastlagt årsplan, hvor 
årets gang er synliggjort (jul, påske, årstiderne, m. m). Vi har traditionsdage 

der fejres f.eks. Sankthans, sfo’ens fødselsdag, har diskotek, forældremøde 
med picnic, teaterforestilling, løvfaldstur m.m. Vi har fælles med skolen årligt 

en idrætsdag ligesom vi tilrettelægger jul og fastelavn i fællesskab.   
Daglig motion/bevægelse sikrer vi med en time på legeplads, suppleret med 

brug af hal og gymnastiksal. Vi deltager i et årligt fodboldstævne, hvortil der 
trænes flittigt hele maj måned. 

 
Hverdagen i sfo tiden, veksler mellem voksenstyrede aktiviteter og hvad 

børnene selv vælger eller er optaget af i perioder. 
 

Vi modtager pt. ikke børn, før deres almindelige skolestart. 
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Vi har et tæt samarbejde med områdets daginstitutioner og skolen ved barnets 

skolestart.  
Sfo pædagogerne og bh.kl.lederne har besøg af de kommende skolebørn og 

deres pædagoger fem gange i formiddagstimerne. Der afholdes fem 
eftermiddags arrangementer for børn og forældre. Her går børnene i ”skole” 

imens deres forældre orienteres om og får mulighed for at drøfte skole/sfo 
start. Derudover har børnehaven, sfo pædagogerne og bh.kl.lederne 

fællesmøder hvor erfaringer og børnehavernes børneprofil skemaer drøftes 
med henblik på den bedste skole/sfo start.  
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Krop, bevægelse og sundhed og i hvilket omfang det sker i samarbejde med 

idrætsforeninger el.lign. 

En del børn har motoriske problemer, samtidig med at der er flere overvægtige børn 

end tidligere.  

Det er derfor vigtigt at give børnene mulighed for fysisk aktivitet og sund kost. 

Mål Succeskriterier Evaluering og  

dokumentation 

 

At få børnene til at røre sig 

mere – give dem lyst til at 

være fysisk aktive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Børn med motoriske 

problemer tilbydes hjælp 

dertil i deres 1 skoleår 

 

 

 

 

 

Lære børnene om sunde 

kostvaner 

 

At alle børn dagligt 

motionerer, dels ved at være på 

legepladsen 1 time og ved at 

gå jævnligt i gymnastiksal og 

hal 

 

Tale med børnene om ideer til 

nye aktiviteter på legepladsen, 

igangsætte og afvikle 

forskellige spil og lege  

( rundbold, fodbold og lign. 

 

 

 

 

At alle børn, bliver tilbudt brød 

og frugt hver dag. 

Vi bager kun ’sundt’ 

Der tilbydes sund økologisk 

morgenmad. 

 

Udveksle ideer og 

erfaringer på 

personalemøder.  

Dokumentere via 

nyhedsbreve 

 

 

Alle børn screenes i 

bh.klassen, børn der har 

behov for træning, tilbydes 

en ugentlig motorik 

træning. Denne  træning 

varetages af lærere. 

 

 

Vi har fælles sund 

kostpolitik sfo og skole.  

Forældrene bliver 

informeret om den og 

opfordret til at bakke op om 

den også ved   fødselsdage 

og lign. 
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 Mødet med natur 

Det er vigtigt at børnene lærer om og viser respekt for naturen. At de lærer at det er en 

fællesopgave at værne om naturen. At de får lyst til at være i naturen og opfatte det som 

en del af deres hverdag.  

 

Mål Succeskriterier Evaluering og  

dokumentation 

Børnene skal lære naturen at 

kende, få lyst til at lege og 

udfordre naturen som ekstra 

legerum 

At børnene får lyst til at 

bevæge sig ud i naturen og 

deltage i årstidsbestemte 

aktiviteter.  

Vi tager på løvfaldstur hvert 

år. 

Personalemøder, 

gruppemøder og via vores 

nyhedsbreve 

Kunne registrere flere 

udeaktiviteter bla. via vores 

årsplan. 

 

Børnene skal lære om 

naturens resurser og at værne 

om dem.  

At lære børnene at spare på 

resurserne , genbruge papir, at 

spare på vand og el. 

Ved at lære børnene at slukke 

lyset når et lokale forlades. 

 

Opfordre forældre til at gemme 

og aflevere garnrester, glas og 

lign. 

 

At papirforbruget ikke øges. 
At der monteres vandsparere  
på alle vandhaner . 

 
 
At børnenes produkter også 
kan være af 
genbrugsmaterialer. 
 
Evalueres på 

personalemøder. 
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Inklusion og anerkendelse 

Vi arbejder med anerkendende pædagogik, at alle børn således føler sig mødt og forstået 

som vigtig for fællesskabet. 

Vi arbejder sammen med skolen om implementering af LP modellen og forebyggende 

handleplan imod mobning. 

Vi samarbejder med daginstitutionerne og skolen, for en god solid brobygning før 

børnene begynder i skole og sfo. 

Lærere og pædagoger har et trivselssamarbejde, hvor vi arbejder for at skabe 

fællesskabsfølelse, inklusion af alle børn, lære at alle er velkomne og at acceptere 

forskelligheder.   

I vores indsats for børn med særlige behov, er inklusion og anerkendelse selvfølgelig, 

nøgleord. Det er vigtigt for os at alle børn, uanset baggrund og resurser, bliver 

anerkendt og værdsat for hvad de måtte bidrage med. 

Mål Succeskriterier Evaluering og  

dokumentation 

Gode voksen-barn-relationer 

baseret på anerkendelse. 

 

 

 

 

 

At børnene føler ejerskab til 

sfo`en. 

 

At børnene får 

medindflydelse via 

børnegruppemøder m.m. 

 

At  alle børn, er mødt og 

anerkendt for de resurser de 

kommer med.   

 

At give børnene en 

bevidsthed om at være en del 

af vores fællesskab  

 

Skabe plads til børnenes 

individuelle behov 

At børnene tillidsfuldt møder 

de voksne. 

At børnene oplever 

nærværende voksne. 

At børnene ved de får hjælp og 

vejledning ved f.eks. konflikter  

 

Flere børnevalgte aktiviteter 

 

 

At børnene er trygge og glade i 

deres hverdag. At børnene 

fungerer som en integreret 

gruppe i sfo’en. 

 

At børnene er et ligeværdig 

medlem af grupperne. 

 

At børnene leger sammen på 

tværs af alle grupper. 

 

At børnene viser glæde og 

tilfredshed med at være i 

sfo’en. 

Vil foregå igennem LP – 

samarbejde med skolen. 

Via LP møde referater 

På personalemøder og 

gruppemøder. 

Børnebesluttede aktiviteter 

beskrives via nyhedsbreve 

og opslag i sfo`en. 

 

 

Vi vil bruge LP modellen 

som evaluering og 

dokumentation. 

 

 

Drøftelser og samarbejde 

med skolens lærerteam. 
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