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1. Forord/indledning 
 

Formålet med offentliggørelse af mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger (SFO), er at forældrene får 

mulighed for at få indblik i Vejen kommunes prioriteringer og serviceniveau i forhold til skolefritidsordninger. 

Formålet med beskrivelsen er desuden at fremme, at skolefritidsordningerne inddrages yderlig i opfyldelsen af 

folkeskolens formål:  

 

[Se bekendtgørelsen her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163977  

På lokalt plan skal udarbejdelsen af mål- og indholdsbeskrivelse øge opmærksomheden på den gode skolestart, og 

skabe en rød tråd fra læreplanerne i daginstitutionen over SFO og førskolen til mål i undervisningsdelen 

(indskolingen). Herunder styrke arbejdet omkring sammenhængende overgange fra institution til skole.  

Der skal hermed skabes fokus på udvekslingen af viden omkring det pædagogiske arbejde, og forskelligheder af 

kompetencer samt muligheden for at skabe et fælles begrebsmæssigt udgangspunkt. 

Med baggrund i den kommunale mål - og indholdsbeskrivelse udarbejder hver skole og SFO sin egen beskrivelse af: 

Læring 

Leg 

Inklusion  

Sundhed, krop og bevægelse 

Samarbejdet med andre 

Udtryk, musik og drama 

Værksted, natur og teknik 

Medie, kreativitet og digital kultur 

Mål og indholdsbeskrivelsen er samtidig et arbejdsredskab for det pædagogiske personale. 

Mål og indholdsbeskrivelserne tager udgangspunkt i fritidspædagogikkens særkende, egenværdi og dennes 

betydning for det enkelte barn og fællesskabet. 

Rødding SFO arbejder således ud fra et anerkendende syn på børnene, hvor børnenes individuelle forskelligheder 

anses som positive bidrag til fællesskabet. De individuelle forskelle bliver så vidt muligt inddraget som aktiver i 

fællesskabet. Børn udvikler sig og lærer meget forskelligt, derfor arbejder vi med lærings- og udviklingsmuligheder 

for alle børn. 

SFO er en del af skolens virksomhed, hvor pædagoger, lærere og andre fagpersoner indgår i et ligeværdigt 

samarbejde, hvor der sikres fælles fokus på barnets udvikling og trivsel. 

 

 

 

 

 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163977
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2. Vision, Mission, Værdier, menneskesyn, motivation og faglighed for Vejen 

kommune. 

Vision: 

Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for 

trivsel, kvalitet og vækst. 

Regionalt vil vi spille en aktiv rolle for uddannelse, infrastruktur og erhverv. Vi vil samarbejde med de øvrige 

kommuner om at skabe vækst i regionen. 

Lokalt vil vi udvikle os dynamisk - med respekt for natur og bymiljøer. Vi vil tiltrække nye borgere og virksomheder, 

yde en brugervenlig service og skabe valgmuligheder for borgerne. 

Vi vil være en attraktiv arbejdsplads: med et godt arbejdsmiljø, gode muligheder for faglig og personlig udvikling og 

for at få indflydelse, ansvar og medejerskab. 

Mission: 

Vejen Kommune - et stærkt fællesskab med plads til forskellighed 

Det betyder at: 

vi tager udgangspunkt i barnet og virksomheden 

vi ser muligheder frem for begrænsninger 

vi er i dialog og indgår i udviklende fællesskaber 

vi sammen skaber løsninger 

vi er effektive og ressourcebevidste 

Værdier:                                    NASA 

NYTÆNKNING: Vi er nytænkende og ser muligheder. 

ANERKENDELSE: Vi er anerkendende i mødet med borgere, samarbejdspartnere og kolleger. 

SAMMENHÆNG: Vi skaber sammenhæng på tværs, og sammen med børnene. 

ANSVARLIGHED: Vi tager ansvar og giver ansvar. 

Menneskesyn 

 
Børn, unge, og forældre skal altid mødes anerkendende, det vil sige med forståelse for de rammer og 
handlemuligheder den enkelte har. Anerkendelsen bygger på forventninger om, at alle er indstillet på at ville tilpasse 
sig hinanden, at gensidig tilpasning bliver et grundlag, hvor alle er indstillet på at ændre handlinger og adfærd for at 
øge barnets / den unges udvikling og handlekompetencer.  

Den gensidige tilpasning forventes mellem barnet / den unge, familien og ansatte i Vejen Kommune. 

Motivation og faglighed  

Styringen lykkes, hvis vi kan motivere vores ledere og medarbejdere til at arbejde for vision, mål og politikker. Dette 

opnås ved at skærpe opmærksomheden på, at medarbejderne selv motiveres ved at gøre noget godt for andre. 

Medarbejderne skal derfor have rum og plads til at bruge deres faglighed og tilrettelægge deres indsats.  

Vi skal derfor både styrke fagligheden og udfordre denne, så vi får en fælles faglighed, der sikrer nye løsninger på 
komplekse udfordringer. Derfor vil vi arbejde bevidst i vores styring med at inddrage medarbejdernes faglighed og 
samtidig udfordre denne, ved at lade forskellige fagligheder mødes. Åbenhed, dialog og helhedsorientering er 
nøgleord for medarbejdernes tilgang til opgaveløsningen. 
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3. Fritidspædagogik  
 

Det pædagogiske arbejde i Vejen Kommunes SFO´er tager afsæt i erkendelsen af SFO’s rolle i børnenes udvikling, 

læring, dannelse og trivsel, samt i fritidspædagogikkens grundlæggende værdier: Fællesskab, venskab, leg, 

medbestemmelse, valgfrihed og selvforvaltning, fordybelse og mangfoldighed. 

Fritidspædagogikken fokuserer på at opbygge positive og inkluderende sociale fællesskaber, hvor børn i tryghed kan 

undersøge, afprøve, erfare og lære i samvær med andre og derved udvikle selvforståelse, forståelse for andre 

mennesker og for omverdenen.  

Gennem deltagelse og samspil i sociale fællesskaber øver børn sig på aktivt borgerskab. De lærer om samfundets 

spilleregler og om de kulturelle værdier, herunder de demokratiske værdier og processer. Det handler om at skabe 

plads til børnenes indflydelse og selv- og medbestemmelse, så de har mulighed for at bidrage aktivt, træffe valg og 

handle under hensyntagen til andre. Der arbejdes med aktiviteter i forskellige læringsmiljøer, der veksler mellem 

pædagogisk tilrettelagte aktiviteter og børnenes selvvalgte aktiviteter. Alt sammen i læringsmiljøer som giver dem 

mulighed for at lære, at forholde sig til andre og omverden, tage stilling, træffe selvstændige valg, og kunne handle 

derpå.  

Spor 2 udvidet SFO : 

For 4. årgang til og med 6. årgang.  

Der kan oprettes en selvstændig gruppe, eller børnene kan indgå i den eksisterende SFO. I Rødding SFO er børnene 

samlet fra 2. årgang til 6. årgang, da der pt ikke er grundlag for at lave særskilte grupper.   

 

Læring i SFO og udvidet SFO: 

SFO bidrager til børnenes læring ved et varieret udbud i aktiviteter, der har til formål at understøtte trangen og 

lysten til at lære. Børn lærer ved at prøve sig selv af i forskellige situationer og i samspil med andre. Børn lærer 

gennem leg, hvilket SFO sikrer gennem læringsmiljøer, der befordrer dette.  Læringen sker både på det formelle plan 

ved planlagte aktiviteter og på det uformelle plan ved mere spontane indslag og selvvalgte aktiviteter. 
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4. Rødding SFO 
 

Rødding SFO er et fritidstilbud for børn der går i 0 – 3 klasse, samt udvidet SFO for de børn der går i 4 – 6 klasse.  

Pt. Har vi 110 børn i SFO´en, og når førskolen starter i april 2021 har vi ca. 150 børn. 

SFO´en er delt op i to afdelinger:  
Spor 1 hvor 0 – 1 klasse og førskolen går.  
Spor 2 hvor 2 – 6 klasse går. 

Spor 1 deler legeplads med børnehaven, da institutionerne er bygget i forlængelse af hinanden.  
Spor 2 har egen legeplads og mulighed for at bruge skolegården, når skolens øvrige elever har fri.  

Personale i SFO 2020/21 

1 Pædagogfaglig leder 
1 Koordinator 
4 Pædagoger 
2 Medhjælpere 
-  Studerende 

Åbningstider: 

Mandag & onsdag: 06:15 – 08:00 / 13:15 – 17:00 
Tirsdag & torsdag 06:15 – 08:00 / 14:00 – 17:00 
Fredag:  06:15 – 08:00 / 13:15 – 16:00 

Telefon: 
 
Kontor:  79965298 
Spor 1:  29858939 
Spor 2:  51421695 
 
 
For yderligere praktisk information, se Skolens hjemmeside på Aula / SFO 
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5. Værdigrundlag for Rødding SFO.  
 

Værdigrundlaget er udtryk for de menneskelige og faglige værdier, som SFO´ens arbejde er funderet i. Værdierne er 

personalegruppens ledetråde og forpligter samtidig medarbejderne i det daglige arbejde. Vores værdier er således 

funderet i, at vi er forskellige som mennesker, herunder at vi forstår ord, sætninger og handlinger forskelligt. Der 

findes ingen endegyldig sandhed men mange sandheder i arbejdet med børnene i SFO´en. Det gælder derfor om at 

vi som personalegruppe kan supplere og komplimentere hinanden, i en anerkendende forståelse og accept af 

hinandens forskellighed og styrker. Vores værdigrundlag er således udarbejdet, så de ansatte i SFO´en kan navigere 

forskelligt inden for dette.  

"For i sandhed at kunne hjælpe en anden må jeg forstå mere end han, med dog først og fremmest forstå det, han 

forstår"                                                                                                                                                                  Søren Kierkegaard 1848      

I Rødding SFO arbejder vi med værdigrundlaget ud fra tre værdibaserede ord: 

Omsorg 

Humor 

Inklusion           

Omsorg  

Indebærer:  

-At vi tilstræber at møde børnene som nærværende, tillidsvækkende og aktivt lyttende voksne, der udviser interesse 

og empati for den enkelte og gruppen. Voksne der i et aktivt, tryghedsskabende og respektfuldt samspil, møder dem 

med forståelse og indlevelse i deres virkelighed.  

-At medarbejderen i enhver situation er den voksne, der tager ansvar og yder hjælp til selvhjælp ved eventuelle 

konflikter.  

-At vi som medarbejdere har fokus på det hele menneske i en fysisk, psykisk, social og kulturel kontekst.  

Humor   
Indebærer:  

-Et vigtigt og brugbart redskab i samspillet med børnene, forældrene og medarbejderne imellem. Fordi: et godt grin 

skaber fællesskabsfølelse, virker forløsende og giver energi.  

-Det stiller samtidig store krav til medarbejderne i form af en høj grad af etik, empati og omtanke.  

-Humor må aldrig anvendes nedsættende, men udelukkende være et redskab i et positivt og ligeværdigt samspil for 

alle parter.  

-Vi anser det for vigtigt, at vi som medarbejdere også besidder selvironi- kan gå på distance og se sig selv med andre 

øjne.  
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Inklusion   
Indebærer:  

-At børnene i SFO´en mødes af professionelle og rummelige medarbejdere, der accepterer den enkelte for det 

han/hun er, hvorimod handlinger ses i en faglig kontekst. – Sagt med andre ord: ”Vi respekterer og accepterer dig, 

som den du ER, medens det samme ikke nødvendigvis gælder, det du GØR”.  

-At se muligheder frem for begrænsninger, betragte forskellighed som en styrke i de forskellige samspil: Voksen-

voksen, barn-voksen og barn-barn.  

At kunne møde og rumme børnenes følelser på godt og ondt, uden at gøre dem til sine egne og bevare et fagligt 

overblik, egen integritet og egne grænser.  

-Accept og forståelse af, at alle har begrænsninger i forhold til handlekraft – fagligt såvel som personligt – og vished 

om, at forskelligheder behandles med åbenhed og gensidig respekt. 
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6. Rødding SFO´s målsætning. 
 

Mål:  
Målet er gennem en kontinuerlig udvikling og med tæt relation til børnene, at understøtte dem individuelt til at 

kunne mestre deres liv i børnehøjde.  

Relationer og sociale kompetencer: 

Som pædagoger i Rødding SFO ser vi børnenes udvikling og personlighedsdannelse som en proces, hvor den enkeltes 

identitet skabes og udvikles i samspil med andre. Forudsætningen for vores arbejde er derfor at etablere, udvikle og 

fastholde relationer til børnene og deres relationer indbyrdes. Relationen opbygges bl.a. gennem samspil, leg, dialog 

og konflikt. 

Selv- og medbestemmelse.  

For at nå vores pædagogiske mål, understøtter vi børnene i at være selv- og medbestemmende i deres dagligdag i 

SFO´en, for på denne måde at opmuntre dem til at tage initiativer. Give dem oplevelsen af at de selv kan, og på den 

måde gøre dem mere selvstændige og selvbevidste.   

Integritet og anerkendelse.  

Det er vigtigt for os at skabe en dagligdag i huset, der tager udgangspunkt i respekt for den enkeltes integritet, hvor 

vi lytter til børnene og prøver at forstå deres motiver. Derfor er dialogen med den enkelte et vigtigt redskab i denne 

sammenhæng. Der findes således ikke en´ endegyldig sandhed, men flere sandheder i arbejdet med børn og voksne.    

Selvværd og selvfølelse.  

Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og forsøger at finde individuelle løsninger i forhold til en given 

problemstilling, når sådanne opstår. Dette mener vi er medvirkende til, at barnet oplever sig selv som nyttig og 

værdifuld, hvorigennem selvværdet og selvfølelsen styrkes.  

Faglighed.  

Vi vægter faglighed højt og som professionelle skal vi kontinuerligt udvikle vores faglighed. Udviklingen sker gennem 

refleksion over egen og andres praksis, faglig dialog og deltagelse i efter- og videreuddannelse samt relevante kurser.  

 

Kost og sundhed 

Vi bestræber os på at skabe en SFO med fysiske aktiviteter som fanger vores målgruppe bredt. Vi tilbyder en række 

forskellige aktiviteter der fremmer sundheden hos børnene i SFO´en. På samme måde vil vi, i forhold til de ting vi 

laver i køkkenet, forsøge at øge børnenes bevidsthed omkring de fødevarer der er sunde og mindre sunde.  I Rødding 

SFO forbinder vi også trivsel som et tegn på sundhed.   
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24 Styrker  

I Rødding SFO arbejder vi med de 24 styrker (positiv psykologi) som er inspireret af Martin Seligman. 

Styrkerne er en naturlig evne –et aktiv, som kommer til udtryk i tanker, følelser og handlinger. Vi fokuserer, i 

udviklingsarbejdet, på hvordan personalet kan finde og fremme egne og andres styrker. Ved at børnene selv bliver 

bevidste omkring deres styrker, kan vi hjælpe dem med at fremme og dæmpe disse på en hensigtsmæssig måde.  

Vi vil gennem arbejdet med styrkerne bestræbe os på at have en positiv indgangsvinkel i arbejdet med børnene, og 

herved styrke deres trivsel, selvværd, selvopfattelse og optimisme.  

Måden hvorpå vi arbejder med styrkerne, er ved at have dem i fokus når vi f.eks. skal i gang med et nyt emne eller et 

fokuspunkt. Her taler vi om hvilke styrker der kan være gode at have for øje, når vi arbejde med det pågældende 

emne eller fokuspunkt i en periode. 

I SFO´en fremgår de 24 styrker synligt via ophæng i institutionen. I Spor 1 er de illustreret som fisk i havet, og i Spor 2 

som blade og æbler på et træ. Formålet er at bruge styrkerne som et dialogredskab sammen med børnene, således 

at også de kan styrke deres positive retorik og forståelse af hinanden.  

På samme måde bruger vi styrkerne ved skole-hjem samtaler.  

Styrkerne hjælper os til at have en positiv indgangsvinkel til barnet, med fokus på det som barnet kan, og med øje for 

hvor barnet, med fordel, eventuelt kan ”skrue op og ned” for sine styrker. Ved at fortælle om hvilke styrker vi ser hos 

barnet, hjælper vi også forældrene til at kunne tale positivt om eksempelvis barnets udfordringer.  

Alle indeholder samtlige 24 styrker – nogle er blot mere udtryksfulde end andre. Vi hjælper barnet til at få øje på de 

individuelle synlige styrker, således at barnet kan lære at justere styrkerne ud fra kontekst, kommunikation og 

relation. De positive styrker hjælper barnet til en positiv retorik. På samme måde er en positiv retorik med til at 

styrke sociale fællesskaber, og måden vi ser og møder hinanden på.    
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7. SFO´ens læreplanstemaer: 
Med baggrund i den kommunale mål - og indholdsbeskrivelse har vi i Rødding SFO udarbejdet følgende beskrivelse 

af: 

Læring 

Leg 

Vejen kommunes inklusionsindsats 

Inklusion i Rødding SFO  

Sundhed, krop og bevægelse 

Samarbejdet med andre 

Udtryk, musik og drama 

Værksted, natur og teknik 

Medier, kreativitet og digital kultur  

Læring 

Hovedformålet med SFO’ens virksomhed er at bidrage til børnenes læring, dannelse, personlige og sociale udvikling.  

Børn er nysgerrige og motiverede for at lære. SFO er således et lære- værested, hvor børn kan udvikle erkendelse og 

lyst til at lære, og hvor børns evner og lyst til at indgå i livslang læring fremmes. 

SFO’en er et særligt læringsrum, som kendetegnes ved mangfoldighed i aktivitets- og legemuligheder, i de fysiske 

miljøer og ikke mindst i fællesskabernes sammensætning. Der er en relativ høj grad af frihed, selv- og 

medbestemmelse og den mængde sammenhængende og uforstyrrede tid, som børn har til rådighed i SFO´en, giver 

dem mulighed for at opnå fordybelse.  

Disse betingelser muliggør og fremmer mange forskellige læreprocesser – både formelle (målrettede, planlagte) og 

uformelle (uden bestemte mål, spontane) – som bidrager til børnenes udvikling og læring. 

I SFO´en lærer børn ved at, prøve sig selv af i forskellige situationer og i samspil med andre børn og voksne. De lærer 

ved at lege, gennemgå konflikter, etablere venskaber, vælge til og fra mellem diverse aktiviteter og ved at være 

aktive medskabere af eget (fritids)liv. 

SFO’ens forskelligartede fællesskaber på tværs af alder og køn er et miljø, hvor børn har mulighed for at udvikle sig 

personligt og socialt. De får herved mulighed for at lære, at mestre hverdagen og agere hensigtsmæssigt i det 

samfund, som de for alvor vil møde i voksenlivet. 

I deres dagligdag bringer børnene de erfaringer og den læring, som sker i SFO´en med ind i klasseværelset. Sammen 

med fritidspædagogikkens fokus på fællesskabets værdier og børnenes trivsel, er det med til at skabe et godt 

læringsmiljø i skolens sociale rum som helhed. Dette understøtter de læreprocesser, som finder sted i 

undervisningstiden. SFO’en er desuden med til at understøtte børnenes bearbejdning af den læring de får i skolen, 

hvilket kan komme i spil i praktiske situationer i SFO’ens hverdag.  Der foregår således en mængde uformel læring på 

mange andre områder.  
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Leg  

Legen er en selvstyrende aktivitet, som er væsentlig for børnenes udvikling og som derfor er en central del af 

fritidspædagogikken.  

Legen er børnenes måde at indtage verden på. I legen sker der bearbejdelse og forståelse af den verden, som 

børnene er en del af. 

Det er i legen, at børn lærer at navigere og agere i det sociale rum, finder ud af regler, grænser og kompromisser, 

prøver nye idéer af, og eksperimenterer med virkeligheden. Her udfoldes fantasi og fordybelse imens hverdagslivet 

øves. 

Legen prioriteres højt, fordi børn gennem leg oplever, erkender og udvikler sig til hele og selvstændige mennesker. 

Daniela Cecchin ( 2009) Uddrag fra artiklen: ” Om legens væsen og legens betydning”. 

”Legen karakteriseres ved at være en umiddelbar, spontan og frivillig aktivitet. Til forskel fra andre 

aktiviteter i barndommen kan legen ikke bestemmes og reguleres udefra. Det er barnet og kun barnet, den 

legende, der råder over legen, dens indhold og form. 

Legen er en ”autotelisk” virksomhed. Det betyder, at målet (telos) ligger i virksomheden, i selve legen. 

Barnet leger ikke for at lære og heller ikke for at fremstille et eller andet produkt. 

Gennem legen fantaserer, eksperimenterer, drømmer og forestiller barnet sig. 

Legen er at ”lade som om”, det er evnen til at agere inden for en fiktiv verden. Den psykiske forudsætning for 

at kunne ” lade som om” er forestillingsevnen, fantasien. 

Fantasien er evnen til at bearbejde, omforme og overskride virkeligheden. Fantasien er en del af 

forestillingsevnen, som overvejende henter sit stof fra billeder, sansninger, fornemmelser, stemninger, 

indtryk og drømme. Heri ligger blandt andet kimen til kreativiteten og den abstrakte tænkning. I legen 

”øver” barnet sig i at forholde sig søgende, udforskende og skabende i forhold til dets omgivelser. Hermed 

skabes i legen alternative muligheder til det her og nu givne og kendte.” 
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Vejen Kommunes inklusionsindsats.   

Formålet med inklusionsindsatsen er, at vi alle bliver mere inkluderende, så alle børn har mulighed for at være en 

del af et udviklende fællesskab. 

Med forebyggelsesstrategien ønsker vi at styrke børns fysiske, psykiske og sociale sundhed. Målet er – i et gensidigt 

og forpligtende samarbejde med familien og netværk - at understøtte en opvækst, der sikrer mulighederne for 

senere at kunne gennemføre uddannelse, opnå beskæftigelse og i øvrigt indgå konstruktivt og meningsfyldt i 

voksenlivet.  

Inklusion i Rødding SFO 

Inklusion handler om at skabe et udviklende fællesskab for den enkelte og fællesskabet. Inklusion bygger på 

gensidighed og det fælles ansvar. 

I SFO´ens hverdag forholder vi os til hvordan alle børn kan inkluderes.  

Vi reagerer på de små tegn tidligt med henblik på at ruste til fremtidige krav. Vi arbejder med de udfordringer, der 

måtte være i mødet mellem barnet og dets omgivelser. 

Vi er hele tiden parate til at ændre metoder og organisering for at kunne inkludere. 

Vi arbejder ud fra et anerkendende syn på børnene, hvor børnenes individuelle forskelligheder anses som positive 

bidrag til fællesskabet. De individuelle forskelle bliver så vidt muligt inddraget som aktiver i fællesskabet. Børn 

udvikler sig og lærer meget forskelligt, derfor arbejder vi med lærings- og udviklingsmuligheder for alle børn, afstemt 

efter barnets individuelle behov og potentiale. 

Sundhed, krop og bevægelse 

Børn er ikke kun hoved, men i høj grad også krop. De er til stede i verdenen gennem kroppen, og det er vigtigt, at de 

oplever glæden ved at bruge kroppen i fri leg, men også mere tilrettelagte fysiske udfordringer. For at understøtte 

dette tilbyder vi at børnene kan komme i gymnastiksalen og på sportspladsen, hvor vi laver forskellige tilrettelagte 

aktiviteter ud fra den pågældende aldersgruppe.  

Det er vigtigt for Rødding SFO at bestræbe sig på et miljø, der ligger vægt på god hygiejne, sund ernæring og en aktiv 

livsstil. Derfor er vi også opmærksomme på at guide børnene ift. hygiejne når vi laver mad, omkring toiletbesøg, og 

ved generel forebyggelse af bakterieflora. Vi taler og gør børnene bevidste om situationen med Covid 19, således at 

børnene lærer at forstå, hvordan de kan passe på sig selv og andre. Mere lavpraktisk gør vi børnene opmærksomme 

på de fødevarer og/eller aktiviteter, der ikke er sunde/hensigtsmæssige at give sig i kast med.  

 

Kroppen er ikke bare et fysisk redskab, men en måde at sanse og kommunikere med verdenen på. I kroppen lagres 

erfaringer, følelser og viden. Derfor støtter vi børnene i at udforske, nyde og forstå det fysiske miljø, naturen og 

kulturen. Dette gør vi bl.a ved at tage børnene med på ture i lokalsamfundet, cykle i skoven, tage på 

bondegårdsbesøg mm. For børnene i Spor 2 tilbyder vi ture ud af huset, som børnene selv kan tilmelde sig. Det kan 

bla. være bondegårdsbesøg, cykelture m.m. 
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Tværfagligt samarbejde. 

Et velfungerende samarbejde er med til at styrke børnenes trivsel. Udgangspunktet er et ligeværdigt samarbejde, 

hvor respekten for hinandens synspunkter og perspektiver er vigtig. Med de mange samarbejdspartnere, som børn, 

forældre, pædagoger og lærere møder i det daglige, er det vigtigt at have afklaret de forskellige interessenters 

ansvar, roller og faglige profession.  

Forældresamarbejde: 

Et gensidigt samarbejde i hverdagen skal sikre barnets udvikling i hjemmet og i SFO. Pædagoger og forældre er 

gensidigt forpligtede til at informere om forhold, der har betydning for barnets trivsel, så en mulig forebyggende 

indsats kan iværksættes.  

Informationer formidles via SFO´ens Tabulex system.  

Det formelle samarbejde sker gennem skolebestyrelsen, skole/hjem samtaler, forældremøder. 

Samarbejdet pædagog/lærer: 

Med udgangspunkt i kommunens og skolernes værdier skal pædagoger og lærere i et tæt samarbejde skabe det 

bedste miljø for børnene. Formålet med samarbejdet er, at sikre børnenes optimale vilkår for læring og trivsel, samt 

at skabe sammenhæng og tryghed for børnenes udvikling både i skole og SFO. 

Ligeledes samarbejdes der med: 

PPR 

Sundhedsplejen 

Talepædagog 

Socialrådgivere 

Udviklings konsulenter 

Pædagogiske konsulenter 
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Udtryk, musik og drama, værksted, natur og teknik, medier og kreativitet. 

Udtryk, musik og drama 

Sfo’ens pædagogiske opgave i forhold til musik og drama er at støtte den enkelte til at finde og udforske sit eget 

udtryk i en tryg og skabende atmosfære - langt fra X-Factor og Talent - hvor der er plads til glæde, latter og store 

oplevelser.  

For at understøtte dette har vi i bla. udklædningstøj, dukker og ansigtsmaling. Alt dette medvirker til, at vi ofte ser 
børnene i diverse rollelege, hvor de udspiller deres fantasier, samt udbygger deres forståelse og bevidsthed af 
hinanden. Vi afholder årligt emneuger, hvor der igen er mulighed for at leve sig ind i rollen som fx. indianer, viking, 
ond, god mm. Som en tradition har vi til fastelavn valgt at hyre et hatteteater. Her kommer der en mand og laver 
teater sammen med børnene, hvor konceptet er at børnene indgår i selve teaterstykket som artister, med den 
historie børnene synes passer til den hat de har på hovedet.   

Ydermere har vi et musikhjørne, hvor børnene har mulighed for at udfolde deres musikalske kreativitet. Samtidig 
hører børnene ofte musik på de digitale medier, hvor de ofte selv vælger de sange de gerne vil høre, for herigennem 
at udtrykke sig i sang og dans. 

Værksted, natur og teknik 

SFO´ens pædagogiske opgave består i at inspirere børn til at udvikle kreativitet, nysgerrighed og handlekraft. 

Dette gør vi i Rødding SFO bl.a. ved at styrke børnenes fantasi, motorik, social træning, sansning og materiale 

kendskab. Årligt har vi Shanes værksted, hvor der arbejdes med genbrugsmaterialer. Her har børnene mulighed for 

at fordybe sig og eksperimentere med mange forskellige løsningsmuligheder. På samme måde opfordrer vi også 

børnene til selv at lave julegaver, således at deres empatiske indlevelse og kreativitet udfoldes. Nogle af vores 

kreative aktiviteter har til formål, at børnene lærer en specifik teknik som eksempelvis knytning.  

Vi er opmærksomme på årstiderne, ved at vi arrangerer aktiviteter ude og bruger naturens materialer, samt 

inddrager disse i kreative aktiviteter. Vi følger årets gang ved søen, hvor børnene bl.a. inspireres af søens liv, hvor 

haletudser, igler, åkander, dunhammere mm. kommer frem på forskellige tidspunkter af året. I ferierne tager vi ofte 

ud af huset, hvor naturen opleves på flere forskellige niveauer. I forårsperioden laver vi små planteeksperimenter, 

som børnene løbende kan følge, for til sidst at tage det med hjem. Vi bruger frugt og grønt til at sylte og henkoge så 

børnenes mange sanser vækkes. Her skal både smages, røres, lugtes og nydes, når de modne bær eksempelvis bliver 

til syltetøj. Vi laver ofte bål som aktivitet, her tilberedes forskellige former for fødevarer og andre kreative tiltag 

udføres.  

Medie, Kreativitet og Digital kultur 

I SFO’en understøtter vi børnene i at begå sig med digitale medier.  

Dette gør vi blandt andet ved at, vi har PlayStation til rådighed. Hver årgang har en fast ugentlig spilledag, som bliver 
brugt flittigt af de spille glade børn. 

I Spor 2 har børnene mulighed for at gå i ”Kompasset”. Et aktivitetsrum hvor der er mulighed for at arbejde med 
scenekunst, spille interaktive spil på storskærm samt X-box. 
Vi oplever, at børnene er gode til at hjælpe hinanden trods køn, alder og årgange, og at de spiller sammen på tværs 
af disse relationer. De opdager nye sider/styrker hos hinanden, hvilket for nogle børn kan være medskabende til nye 
relationer og venskaber. 

Voksne og børn bruger digitale medier i fællesskab, som inspiration til udførelse af bl.a. kreative aktiviteter.  

 

 

http://ps.ucc.dk/paedagog/fag/liniefag/udtrykmusikogdrama.html
http://ps.ucc.dk/paedagog/fag/liniefag/4496.html
http://ps.ucc.dk/paedagog/fag/liniefag/mediekreativitetogdigitalkultur.html
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8. Slutord 
 

Rødding skoles SFO er et fritidstilbud funderet på troværdige pædagogiske overvejelser, der på mange måder 

supplerer og komplimenterer skolens værdier og regelsæt.  

Det er samtidig et fristed, hvor børnene kan opleve at kunne slappe af, uden dagligt at blive konfronteret med krav 

og opstillede læringsmål. Et fristed hvor kreativitet, leg og drømme kan få lov til at udfolde sig understøttet af 

professionelle voksne. Voksne der tillægger denne del vigtig betydning for barnets trivsel og opvækst generelt. 

SFO´en skal være et sted, hvor man som barn har mulighed for at fordybe sig og udforske nye områder i fællesskab 

med jævnaldrene. Herunder dyrke disse fællesskaber så de på sigt kan udvikle sig til vedvarende venskaber.  

SFO´en er et fristed, der med sine fysiske rammer danner grobund for, at udvikle børnenes nysgerrighed på 

forskellige niveauer. Fysiske rammer der er indrettet således, at de kan imødekomme børnenes 

udfoldelsesmuligheder, hvad enten de er til vild leg, sport, kreative værksteder, udeliv mm.   

I Rødding SFO er der kompetente og professionelle pædagoger og pædagogmedhjælpere, der dagligt tager imod 

børnene når de har fri fra skole. Pædagoger de kender fra skoledelen, da det er de samme pædagoger, der har 

eleverne i de understøttende undervisningstimer, relations/støtte timer, samt tilsyn i pauserne.  

Pædagoger deltager ligeledes i de årlige skole-hjemsamtaler på skolen, og er således med til at skabe en kobling 

mellem skole og fritid.   

I SFO´en sørger pædagogerne og medhjælperne bla. for at få børnene aktiveret og inkluderet, hvis og såfremt de 

ikke selv viser initiativ eller interesse. De møder børnene i børnehøjde, guider, vejleder og styrker børnene til selv at 

komme med gode løsninger og handlemuligheder i hverdagen. Herunder lærer børnene selv at træffe legitime 

beslutninger, der på sigt kan gavne dem senere i livet.  

Rødding SFO er læreplads for kommende pædagoger, og har hvert år studerende i praktik på skolens og SFO´ens 

matrikel. Studerende der på lige vilkår med pædagogerne, indgår i de daglige arbejdsopgaver på stedet. De 

studerende i Rødding SFO bliver mødt af pædagogiske vejledere, der har en relevant uddannelse til det, så 

institutionen fremstår opdateret og indbydende for kommende kolleger.     

Rødding skoles SFO er et professionelt fristed, der på mange måder både binder og afrunder skoledagen på en 

fornuftig og fin måde. SFO´en har i sin faglige tilgang til børnene en systemisk og konstruktivistisk tilgang, hvor vi 

anskuer børnene som komplekse individer. Børn der, allerede fra en tidlig alder, har mange ting i rygsækken, da de 

både skal forholde sig til familie, skole, SFO, kammerater, fritidsaktiviteter og meget mere. Ydre forudsætninger der 

er med til at forme og farve barnets identitet på mange måder. Vi mener med denne mål- og indholdsbeskrivelse, at 

favne denne kompleksitet, herunder tilgodese de forskellige individuelle behov og udfordringer børnene i SFO´en 

har. Et pædagogisk arbejdsredskab der løbende tages til revision 1 gang årligt.  
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9. Bilag. 

Lovgrundlaget 

 
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. 

§ 2. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for folkeskolen, jf. dog § 20, stk. 3, § 44 og § 45, stk. 2, 2. pkt. 
Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at alle børn i kommunen sikres ret til vederlagsfri undervisning i folkeskolen. 

Stk. 2. Den enkelte skoles leder har inden for rammerne af lovgivningen og kommunalbestyrelsens og 
skolebestyrelsens beslutninger ansvaret for undervisningens kvalitet i henhold til folkeskolens formål, jf. § 1, og 
fastlægger undervisningens organisering og tilrettelæggelse. 

Stk. 3. Elever og forældre samarbejder med skolen om at leve op til folkeskolens formål. 

 

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. 

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. 
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§ 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. 

 

Undervisningsministeriet, den 23. juni 2014 

Christine Antorini 
 

 

 

 


