
Rammer for mål og indholdsbeskrivelse for SFO Kragelundskolen 2018 

 

Kragelundskolens 

Rammer for mål og indholdsbeskrivelse 

for SFO 2018 
 



Rammer for mål og indholdsbeskrivelse for SFO Kragelundskolen 2018 

 

 

 

 

1. Indledning 
I børne- og ungepolitikken understreges det, at alle børn og unge skal have unik mulighed for at 

udvikle sig, trives og lære. Målet er, at alle børn bliver så dygtige som de kan. 

Aarhus Byråd ønsker med vedtagelse af Rammer for arbejdet med mål- og indholdsbeskrivelse for 

SFO (0.-3. klasse) i Aarhus Kommunes skoler at fremme barnets trivsel, læring og dannelse gennem 

udviklingen af sammenhæng, ligeværdighed og samarbejde mellem SFO, undervisning og 

forældrene. 

I SFO og undervisning indgår ledere, medarbejdere og forældre hver med deres roller og funktioner 

i et tæt samskabende samarbejde om at skabe helhed i barnets skoleliv. 

Nedenstående er en præsentation og beskrivelse af rammerne for det pædagogiske arbejder i SFO 

Kragelundskolen. Denne udgave er et arbejdsgrundlag for hele det ansatte personale. Det er 

indenfor disse rammer, vi tager afsættet for den pædagogiske planlægning og de 

praksispædagogiske handlinger i dagligdagen, i de enkelte afdelinger og den enkelte ansattes 

praksis. 
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2. Kragelundskolens Fælles 
Fundament. 
Vores værdier er respekt, selvdisciplin, selvstændighed og glæden ved at gå i skole og er 

udgangspunkt for alt skolens arbejde. Vi arbejder med dem på mange måder og alt efter, hvad 

situationen kræver. Vi tager folkeskolelovens intention om, at skolen bl.a. skal være præget af 

åndsfrihed, ligeværd og demokrati, alvorligt.   

Glæden ved at være i skole: 

For at børn kan være glade for at være i skole, skal de føle sig inkluderet, værdsat og anerkendt. Det 

gør de, når børnene oplever: 

• at de bliver set, som de er og får med – og modspil af empatiske voksne.  

• at de hører til og er en del af en flok ligesindede i et fællesskab.  

• at der er noget eller nogen at se op til og værdier, der er værd at rette sig mod. 

 Alt dette giver børnene mulighed for at bruge og opleve tillid til egne evner – at kunne, og ville 

deltage i leg og læring, og at vokse ved udfordringer. 

Vi mener at glæden ved at være på skolen er forudsætningen for alt andet arbejde ift. det enkelte 

barn såvel som grupper af børn.  

Respekt: 

For at børn kan lære i et trygt fællesskab er det nødvendigt at børn og voksne behandler hinanden 

med respekt. Det vil sige at vi taler ordentligt til hinanden, at vi accepterer hinandens 

forskelligheder, og at vi behandler hinanden ordentligt og passer på tingene. 

Selvdisciplin: 

For at børn kan tage medansvar og udvikle handlekraft, skal de lære selvdisciplin. De skal lære at 

føle ansvar for og tage hensyn til hinanden, så de kan trives og indgå i fællesskaber. Det vil f.eks. 

sige at have orden i sine ting, overholde aftaler og at komme til tiden. Selvdisciplin handler også om 

at kunne vente på tur i, og kunne tilsidesætte egne behov og udskyde impulser og have øje for andre 

i legen.   

Selvstændighed: 

For at børn kan træffe kvalificerede valg, skal de udvikle selvstændighed. Børnene skal hjælpes til at 

finde deres ståsted fagligt, socialt og etisk, samt i forhold til det omgivende samfunds krav og 

muligheder. Når dem omkring barnet udviser tillid til barnet egne evner, afstemt efter nærmeste 

udviklingszone, styrker det barnets egen tillid til sig selv. Når børn kan selv - selv om det er svært- 

så mener at de skal.  
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3. Pædagogisk grundlag 
 

Med udgangspunkt i ovenstående værdier, arbejder vi i dagligdagen på følgende grundlag: Alle børn 

skal både blive til nogen og blive til noget (identitetsdannelse) Formålet er at skabe rammerne for 

det gode børneliv i skolen i spændingsfeltet mellem at blive til nogen og blive til noget. Identitet 

bliver til det man har det godt med. 

Vi har fokus på trivsel, læring og udvikling og på, at alle børn føler sig anerkendt, set og værdsat. Vi 

arbejder ud fra et helhedssyn på barnet og prioriterer derfor samarbejdet mellem undervisning og 

SFO højt. Vi arbejder med faglig, personlig, social og kulturel dannelse og ud fra et læringssyn, der 

fokuserer på, at børn lærer forskelligt og i forskellige tempi - alle steder og til alle tider. Vi arbejder 

med anerkendende pædagogik ud fra forestillingen om, at alle gør deres bedste ud fra de 

forudsætninger, de har. Den anerkendende pædagogik afspejler sig i konflikthåndtering, i 

omgangstone og i det daglige arbejde. Vi arbejder på at tilrettelægge dagligdagen, så alle har 

muligheder for gode relationer, leg og læring. Vi behandler børn differentieret for at fremme alles 

muligheder, og at passende udfordringer fremmer selvkontrol og tro på egne evner. 

Vi arbejder på at gøre børn og forældre til medspillere i skabelsen af positive, rummelige 

fællesskaber for børn, hvor man hjælper hinanden og bidrager med det man kan, og den man er. Vi 

arbejder på at skabe en hverdag med forudsigelighed og trygge rammer.  

Organiseringen af det pædagogiske arbejde sker inden for en ramme af voksenorganiserede og 

børnenes selvvalgte aktiviteter med henblik på at sikre børnenes medindflydelse på, hvad de skal 

foretage sig i SFO. 

I SFO er der særligt fokus på børnenes aktive deltagelse i for dem meningsfulde aktiviteter og stærke 

fællesskaber. Dette forudsætter, at børnene lærer at træffe reflekterede valg, gode beslutninger og 

udøve kvalificeret dømmekraft. 
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4. Børneforståelse 
Vores børneforståelse omfavner en overbevisning om, at hvert enkelt barn skal respekteres, som 

det er. I det inkluderende børnesyn ligger der således en anerkendelse af menneskets 

mangfoldighed, særegne natur og forskelligartede livsbaner. Vores udgangspunkt er, at alle børn 

gør det så godt de kan. Derfor tager vi altid udgangspunkt i barnets ressourcer.  

Vi læner os op ad Jan Tønnesvang Vitaliseringmodel: 

• Se mig som jeg er 

o Dette vedrører et grundlæggende behov for at være den, man er og blive set, 

anerkendt og forstået som sig selv. Der er tale om et behov for at blive set med det 

særlige noget, som vi har med os, og som vi bidrager med til vores omgivelser, og 

hvor det at blive forstået og accepteret i fht. dette understøtter udvikling af selvværd 

og selvagtelse. 

• Hvis mig hvem jeg er/hvad jeg kan blive 

o Dette vedrører vores grundlæggende behov for at orientere os mod andet og andre. 

Vi søger meningsgivende retning for vores liv via forbilleder og noget at se op til, 

noget, der udviser en værdi, som er større end os selv og som vækker vores gejst, 

beundring eller ærefrygt, ved at være enten sjovt, interessant eller kulturelt 

værdifuldt. 

• Lad mig høre til som dig 

o Dette vedrører vores grundlæggende behov for at indgå i nære sociale relationer og 

at være en del af fællesskaber, hvor vi oplever tilhør og tolerance. Dette betyder, at 

vi orienterer os efter at opleve samvær og tillid i fællesskab og mod at have 

tilhørsforhold med andre, vi føler os ‘dus’ med 

• Giv mig passende udfordringer 

o handler om vores grundlæggende behov for at mestre forhold i vores omgivelser. Vi 

får positive oplevelser af at kunne gøre dette ved at udvikle og udnytte vores evner, 

talenter og færdigheder på måder, så disse bliver afstemt i forhold til vores 

ambitioner og idealer. Det handler her om ‘at mestre mine opgaver’ og blive 

‘passende udfordret på dette’. Hermed lægges der særligt vægt på, at man har behov 

for udfordringer i form af medspillende modspil, der hverken overstiger eller går helt 

ved siden af, men i stedet frustrerer dem tilpas til, at man lærer og udvikles herved. 

Børn i udsatte positioner, anskues ikke som en uforanderlig del af barnet, men midlertidig position, 

som barnet er i, og som alle børn kan havne i. 

Vi arbejder ligeledes ud fra Tønnesvangs teori omkring kvalificeret selvbestemmelse. Det er vores 

metode til at komme omkring det hele barn ved både og se på barnets tekniske viden, barnets evne 
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til omtanke og refleksion, barnets kompetencer til at indgå i fællesskabet og til 

forståelse af sociale spilleregler, samt barnets evne til at tage vare på sig selv og 

andre. 

5. Temaer  
5.1 Samarbejdet mellem lærere og pædagoger  

SFO understøtter barnets alsidige udvikling i de sociale arenaer og stærke fællesskaber, som skolen 

som helhed udgør. Dette sker i et komplementært forhold til og samarbejde med undervisningen. 

På Kragelundskolen er der et kvalificeret og velfungerende samarbejde mellem lærere og 

pædagoger med udgangspunkt i deres faglighed og profession. Begge faggrupper arbejder med 

hinanden og forældrene om at samskabe den bedst mulige hverdag på skolen for det enkelte 

barn/den enkelte klasse.  

Dagligt samarbejder lærere og pædagoger om klassens generelle / enkelt-børns specifikke trivsel og 

udvikling.  

● Klasseteamene, der består af en klasselærer og en klassepædagog mødes jævnligt og 

samarbejder ligeværdigt om klassens sociale liv og børnenes læring. 1-2 gange årligt afholder 

de skole-hjem- samtaler på baggrund af elevplanerne, med fokus på det enkelte barns faglige 

og sociale progression. 

● Årgangens lærere og pædagoger står i fællesskab for at planlægge fælles temaer for 

temauger. Det er også i årgangsteamet, at der arbejdes med skolens fælles fundament og 

professionelle læringsmiljøer. 

● UUV/Lektiehjælp/leg & lær:  

Som faggruppe er vi i fuld gang med at udvikle på opgaven ift. understøttende undervisning, 

så det bidrager til at skabe en varieret og alsidig skoledag med fokus på børnenes læring, 

udvikling og trivsel 

”Undervisningen i Folkeskolens fag, herunder også børnehaveklassen, og de obligatoriske 

emner skal suppleres af understøttende undervisning. Understøttende undervisning skal 

anvendes til forløb og læringsaktiviteter m.v. der er kendetegnet ved:  

➢ At have direkte sammenhæng med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske 

emner og/eller 

➢ At sigte bredere på at styrke børnenes læringsparathed, sociale kompetencer, 

alsidige udvikling, motivation og trivsel”  

(www.emu.dk) 

 

http://www.emu.dk/
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5.2 Forældresamarbejde 

For SFO-Kragelund er det betydningsfuldt at samarbejde med forældrene omkring den fælles 

opgave; børnene.  

Vi har fokus på det gode forældresamarbejde, fordi forældrene er vores vigtigste medspillere. 

Samarbejdet med forældre bygger på et gensidigt forpligtende ansvar, hvor både forældre og 

medarbejdere har ansvar for det enkelte barns trivsel og udvikling og for klassefællesskabet.  

Det uformelle forældresamarbejde: Pædagogerne er en gennemgående voksen i børnenes hele 

dag og også ofte dem forældrene møder, når de henter deres børn. Dette bidrager til at 

understøtte det uformelle forældresamarbejde, der opstår i hverdagen efter behov. 

 

● Det formelle forældresamarbejde: Pædagoger og lærere deltager sammen til skole-

hjemsamtaler, forældremøder, netværksmøder osv. formelle kommer til udtryk, når lærere  

● Det uformelle forældresamarbejde er det samarbejde der finder sted i hverdagen, når man 

henter og aflevere sit barn, hvor pædagogen og forældre udveksler information om barnets 

dag og generelle trivsel. 

● SFO forældreråd: SFO-forældrerådet mødes cirka 4 gange årligt og bidrager til udviklingen af 

hele SFO´en. I dette forum deles erfaringer, gode idéer drøftes og eventuel kritik set fra 

forældreperspektiv kan tages op på generelt plan. Skolebestyrelsen har på andet plan 

samme interesse i SFO´en og indskolingen som helhed.  

 

5.3 Vores arbejde med overgange med dagtilbud og klub 

Vi søger og skabe sammenhæng i overgange mellem dagtilbud og SFO samt i overgangen til klub. 

Det arbejder vi bevidst med i et formaliseret samarbejde. Vi vægter at videns dele med vores 

samarbejdspartnere med barnet og med barnets ressourcer i fokus. Vi tilstræber at skabe en tryg 

overgang og har særligt fokus på skabe en tryg og kendt ramme. Det pædagogiske indhold kredser 

sig meget omkring understøttelse af relations dannelsen barn/ barn og Barn/voksen. 

● Det er et tætsamarbejde med dagtilbuddet omkring overgang fra dagtilbud til skole. Vi 

mødes med dagtilbuddet 1 gang årligt hvor det pædagogiske personale har mulighed for at 

udvikle på vores sammen hæng i den pædagogiske praksis. 

● Børnehave arbejder med storebørns grupper der besøger skolen mange gange over året, 

således at børnene kender til rammerne. 

● Der er en særlig overlevering fra dagtilbud til skole, således at skolen kan fortsætte det 

pædagogiske arbejde som børnehaverne har arbejdet med omkring det enkelte barn og 

grupper af børn. 

● SFO´ens personale deltager tidligt i før-skole forældremøder samt ved særlige overleveringer 

omkring børn med særlige behov.  
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● SFO´en har også en særlig opgave i at forberede børnene til et mere 

selvstændigt fritidsliv fra 4. klasse. Et fritidsliv, der kan foregå i det lokale 

foreningsliv og/eller i det lokale fritids- og ungdomstilbud. I arbejdet er der et særligt fokus 

på barnets udvikling af vedholdenhed og robusthed. Under ét egenskaber, der er vigtige i 

barnets dannelsesproces på vej mod et selvstændigt ungdomsliv. Det enkelte barn samt 

grupper af børn overleveres skriftligt således at arbejdet kan fortsætte i både SFO og i 

klubben. 

De voksnes rolle i aktiviteter er mangfoldig. De skal evne at veksle mellem at være undervisende, 

styrende, guidende, støttende, deltagende og bagved i processerne. Alt pædagogisk arbejde i SFO 

Kragelund er baseret på relations dannelse. 

Temaerne tager udgangspunkt i det pædagogiske grundlag. Vi ser hvilke temaer, der giver mening 

at arbejde med for at skabe progression. Vi arbejder på en måde, så nogle aktiviteter er valgfrie og 

andre er ”skal” – aktiviteter.  

5.4 Med barnets leg i fokus 
Vi ser kreative tanker og løsninger som en stor hjælp for børnene til at kunne manøvrere i det 

komplekse samfund, der møder dem i nutiden og fremtiden. Legen er en værdi i sig selv med en tæt 

forbindelse til børns dannelse. 

Børnene får styrket deres evne til dels at skabe ved hjælp af fri fantasi, og i tillæg hertil også få 

styrket muligheden for at tænke kreativt i løsning af mange af deres livssituationer. Vi ser læring 

som en tilegnelse på individ niveau og i et samspil med omverdenen. Vi vægter at børnene opnår 

viden, færdigheder og kompetencer der ruster børnene til hele livet, både arbejdslivet, det 

kulturelle og dannede liv samt livet i samspil med andre. Vi arbejder på og skabe inspirerende 

læringsmiljøer således, at børnenes perspektiv kan udfoldes i legen.  
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5.5 Fællesskaber for alle   

Alle børn bidrager til og skal opleve sig selv som en del af fællesskabet. De begår sig i forskellighed, 

mangfoldighed og skal lære at respektere deres medmennesker. Understøttelse af 

relationsdannelse, forebyggelse og ”følge ting til dørs” er betydningsfulde fokuspunkter, når vi 

arbejder med børns fællesskaber. I kraft af at fritid og undervisning finder sted inden for den samme 

ramme, forstærkes muligheden for målrettet og koordineret tidlig pædagogisk indsats.  

I det daglige arbejde i SFO arbejder vi målrettet med inklusion af børn med særlige behov. Det 

tænkes ind i planlægning af aktiviteter og den generelle forberedelse af dagen. Børn med særlige 

behov er børn, der har brug for individuelle hensyn, for at de trives i hverdagen. 

Fællesskabs niveau: (skal evt. slettes senere) 

● Vi har fokus på daglig guidning af børn. Vi guider både disse børn ind i forskellige 

sammenhænge (jeg er en del af et fællesskab), ligesom vi forsøger at inddrage andre børn i 

deres aktivitet (jeg bliver valgt til, fælles-tredje). 

● Vi analyserer og fortolker børnenes handlinger og forsøger at forstå, hvad børnene vil opnå, 

undgå og/eller kommunikere. Således arbejder vi med børnenes nærmeste udviklingszone. 

● Igennem forældresamarbejdet har vi også fokus på fællesskabets ansvar for de børn der 

måtte have særlige udfordringer. Heri gør vi alle forældrene til aktive medspillere om at 

styrke fællesskabet - samt individerne også bliver styrket.   

● (overgang) Der er i SFO Kragelund tilknyttet to trivsels- og inklusionsvejledere der varetager 

opgaver omkring enkelte børns udvikling og særlige udfordringer samt varetager grupper af 

børns sociale læring. Med disse ressourcepersoner søger vi både at styrke den 

specialpædagogiske indsats i forhold til det enkelte barn og gruppen af børn. 

● I arbejdet med fællesskaber for alle, er det nødvendigt at have fokus på fællesskabet som 

helhed og individerne, der er i fællesskabet. Det er et fælles ansvar som gruppe og som 

individ, at alle kan være en del af fællesskabet.  

● Vi arbejder med handleplaner for at lave en målrettet og fælles indsats, der giver børnene 

de bedste muligheder for at indgå i dagligdagen og skabe gode relationer. Handleplanernes 

mål og tiltag er kendt for årgangens personale, så alle kan støtte op omkring barnets sociale 

læring og udvikling. Der arbejdes med alsidige tiltag ud fra børnenes behov. Der udarbejdes 

handleplanerne på baggrund af observationer og i dialog med barn, forældre og personale.  

● Vi afholder netværksmøder med deltagelse af lærere, pædagoger, PPR, forældre m.m., hvor 

der følges op og sættes nye mål for barnets udvikling og trivsel. 
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5.6 Sundhed og bevægelse  
”Børn og unge trives, er glade, sunde og har selvværd. De har en god opvækst og udnytter 

egne potentialer.” (Strategi for sundhed og trivsel – Børn og Unge) 

En fælles forståelsesramme??:  Bevægelse er og skal være mange ting. Det er et bredt begreb, som 

dækker over forskellige former for fysisk aktivitet, der kan gennemføres på mange måder i løbet af 

en varieret skoledag.  Alle former for bevægelsesdele eller -forløb har det formål at øge børnenes 

læring, motivation og trivsel, samt fremme sundheden hos børn gennem forebyggende motion og 

bevægelse.  

Bevægelse er et vigtigt element i et godt børneliv.  Motion er sundt, giver velvære og fremmer 

indlæringsevnen. Gennem aktiviteter øves motoriske færdigheder, smidighed og balance. Der 

trænes samarbejdsevner, konflikthåndtering og bevidsthed om egen udvikling. Vi arbejder på at 

skabe glæde og selvværd og at give børnene endnu mere lyst til bevægelse og leg i deres dagligdag. 

Aktiviteter med idræt og bevægelse styrker fællesskabet og skaber gode relationer. 

Kropsbevidsthed: Sansning og oplevelse af egen krop, samt måden barnet er tilstede i verden, er 

afgørende for hvordan barnet har det med sig selv. Mindfulness, massage, musik og bevægelse er 

nogle at de ting vi også arbejder med ind imellem.  

5.7 Kreative og musiske aktiviteter  
 

”Alle børn skal tilbydes og indgå i kreative processer” 

Vi arbejder i alle kreative sammenhænge både med det sjove, det sociale og det lærende aspekt i 

processen.  Vi forsøger at give børnene oplevelser eller færdigheder, der tilsammen kan øge både 

deres selvtillid og selvværd. Endvidere får både de selv og andre mulighed for at skabe nye 

perspektiver på sig selv og hinanden. 

 

Vi arbejder i SFO´en i flere aktiviteter med det skabende, kreative og musiske aspekt. 

Børnene tilbydes flere kreative processer. Det kan være forløb af kortere varighed, hvor vægten og 

vigtigheden er placeret i retning af det sociale samspil, det fælles tredje, men det kan også være et 

tema, hvor læring om forskellige teknikker indgår.  

 

5.8 Natur og udeliv 

Natur og udeliv er at være udenfor i al slags vejr. Det er at opleve årstiderne, dyr og planter, sanse, 

opleve god plads med højt til loftet og frisk luft. Det er idrætsaktiviteter, det er skov, strand og 

bålaktiviteter. Børnene bliver fortrolige med natur og udeliv og dens mangfoldighed og udnytter 

dens muligheder. 
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5.9 Sproglige udtryksformer 

SFO Kragelund ønsker at støtte op omkring børnenes evne til at mestre sproget og dialogen. Udvide 
ordforrådet. Udvide forståelsen for dialekt og multikulturelt sprogforskelle. Sproget bruges også 
meget i de konflikter børnene indgår i. Leg med rim og remser. En forståelse af hvad ord kan gøre 
både positivt og negativt, set i forhold til hinandens forskellige måder at blive opdraget på. Altså at 
der bliver talt på forskellige måder i de forskellige hjem.  

Vi prøver også at fordre hinandens og vores egen historie. Altså prøver at spille hinanden gode 
igennem sproget. Og prøver at bryde de negative fortællinger der nogle gange opstår mellem 
børnene.   

Sproget og samtalen har en væsentlig betydning i den sociale træning, hvor barnets støttes og 
opmuntres til fortælling og til at udtrykke egne behov på en nuanceret og respektfuld måde. 

 

 

 

 

 

 

 


