Tillæg til folderen Mål- og indholdsbeskrivelse for
folkeskolens skolefritidsordninger
Basisoplysninger
Skolen og dermed SFO navn: Vestfjendsskolens SFO
Alders-/klassetrin: 6-10 år. Børnehaveklasse til 3. klasse
Normering: ca. 86 indskrevne børn
________________________________________________________
Udmøntningen af emnerne i børnepolitikken: Lys I Øjnene.

- Børn og unges udvikling og læring
- Fællesskaber
- Sundhedsfremme og tidlig indsats
- Forældre
- Sammenhæng og udsyn
I vores SFO udmønter vi pædagogiske emner på følgende måde:
- Vi tilbyder børnene en vifte af alsidige aktiviteter
- Vi har gode udeområder, hvor børnene har mulighed for bevægelse på mange
forskellige måder.
- Vi benytter hallen og skolens faglokaler
- Vi har fokus på venskabsrelationer
- Støtter børnene i at blive selvhjulpne
- Vi serverer morgenmad og eftermiddagsmad
- Vi kvalificerer det daglige forældresamarbejde i bl.a bringe- og hentesituationer. Dette
understøtter direkte emnerne i børnepolitikken og styrker åbenhed og tillid mellem
forældre og medarbejder.
______________________________________________________________
Mål for:

- Samspillet mellem skolefritidsordningens pædagogiske aktiviteter og skolens
undervisning:

- Samarbejde mellem skole og hjem:
- Vores mål er:
Der er et tæt samarbejde mellem pædagoger og lærere. Hvilket danner grundlag for at vi
udfordrer alle børn, så de bliver så dygtige, som de kan, og styrker tilliden til og trivslen
gennem respekt for professionel viden og praksis.
I tilrettelæggelse af nogle aktiviteter tænker vi dannelsesbegrebet ind f.eks. at tage hensyn
til hinanden, tage ansvar og det at være en del af et fællesskab

________________________________________________________________
Overordnet ramme:

- For de pædagogiske aktiviteter:
- For forældresamarbejdet i skolefritidsordning:
- Vores ramme er:
- Vi har alsidige aktiviteter som er årstidsbestemte
- Vores pædagogiske aktiviteter tager ofte udgangspunkt i børnenes ønsker
- Vi arbejder med pædagogiske aktiviteter som understøtter børnenes selvhjulpen
hed.

- Daglig kontakt med mange forældre
- Deltager i skole/hjem samtaler og andre relevante møder
- Deltager på indskolingens fælles forældremøde
- Vi stiller os til rådighed for den daglige dialog, for derigennem at understøtte
samarbejdet mellem skole og hjem

I hvilket omfang og på hvilken måde tilbydes:

- Lektiestøtte, lektiehjælp og faglig fordybelse i undervisningstiden gennem:
- Målrettet indsats i forhold til støtte eller udfordringer til børn med særlige behov,
forudsætninger m.v.

- Inddragelse af krop, bevægelse og sundhed i hverdagen i samarbejde med
idrætsforeninger eller lign.

- Vi tilbyder:
Der vil altid være mulighed for at lave lektier i SFOèn, men vi har ikke decideret
lektiehjælp
Vi har fine udendørsarealer, som giver rig mulighed for forskellige former for fysisk
udfoldelse. Vi benytter hallen og sender børn til forskellige sportsaktiviteter i hallen.
________________________________________________________________

Overvejelser om balancen mellem:

- Voksenorganiserede og børnenes selvvalgte aktiviteter med henblik på at sikre
børnenes medindflydelse på hvad de skal foretage sig i skolefritidsordningen fokus
på medindflydelse

- Vi har gjort følgende overvejelser:
- Vi afholder børnerådsmøder
- Da SFOèn er børnenes fritid er langt de fleste aktiviteter frivillige.
- Ved planlagte aktiviteter eller ture ud af huset, skal alle børn evt. deltage
- Vi lytter til børnenes ønsker om legetøj og aktiviteter, og går i dialog med det
enkelte barn
________________________________________________________________
Sikring af sammenhænge mellem:

- Overgangen fra dagtilbud til skolefritidsordningen
- Vi har følgende procedure:
- Åbent hus i december
- Fællesmøde i børnehaven
- Overleveringssamtaler
- De kommende børn kommer på et to dages besøg på skolen
- Forældremøde på skolen

________________________________________________________________
Selvvalgte indsatser:

- Natur og kultur
- Fællesskaber og venskaber
- I vores SFO har vi følgende tiltag:
- Skolens nærmiljø byder naturmæssigt på en stor legeplads omgivet at træer og krat. Vi
kan bruge sportspladsen og i nærheden har vi et par små skove, med legeplads og
fodboldbane. Vi benytter disse muligheder gennem hele året. Vi benytter dagligt vores
egne arealer til såvel planlagte samt spontane aktiviteter.

- Vi har forskellige årstidsbestemte traditioner: Halloweenfest, juletur, sommerudflugt
- Vi har fokus på at alle børn har relationer
- Vi har fokus på det at være en del af et fællesskab, med de udfordringer det kan give ift.
forskellighed

- Samarbejde med SFO-klubben
________________________________________________________________
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