
 Velkommen til SFO Kragelundskolen 1.årgang 

 

 

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 fagligt, personlig, social og kulturel dannelse 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 mulighed for gode relationer, leg og læring. Vi behandler børn differentieret for at fremme alles 

muligheder, og at passende udfordringer fremmer troen på egne evner.  

(Udsnit fra Rammer for Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Kragelund) 

Særligt pædagogisk fokus: Vi vil på 1. årg. have fokus på fællesskab, både i de enkelte klasser og på tværs af klasserne. Derfor skaber vi aktiviteter, 

som alle fire klasser har mulighed for at deltage i, i SFO’en. Igennem aktiviteter og social interaktion (f.eks. konflikthåndtering) arbejder vi med 

respekt for hinanden og individuelle forskelle, hvor der er plads til alle. Alle voksne på årgangen vil have en berøringsflade til alle børn på tværs af 

klasserne. Det betyder, at I gerne må tage kontakt til en af de andre voksne, hvis den primære voksen ikke er tilgængelig. Børnene er nu godt trygge 

ved SFO og vi voksne, hvilket gør at arbejde med selvstændighed kan være nemmere og kan udbygges. Bl.a. giver det anledning til at vi kan arbejde 

med garderobens orden, eller hvordan man får pakket et brætspil ordentligt sammen. 

 

Ugeplan: Vi laver en ugeplan over ugens aktiviteter, som bliver sendt ud på Aula. Derudover har vi en opslagstavle i køkkenet, hvor ugeplanen er 

tilgængelig for børnene med piktogrammer af pædagoger og aktiviteter. 

 

Forældresamarbejde: Det er vigtigt for os fortsat at have et godt forældresamarbejde. Derfor vil vi gerne være imødekommende for dialog med jer, 

f.eks. ved afhentningen af jeres barn. Det er i den daglige dialog vi opbygger vores gensidige samarbejde. Når en medarbejder er i gang med en 

aktivitet med børn, vil vi som udgangspunkt prioritere at have fokus på aktiviteten. Hvis der opstår situationer, hvor der er behov for en længere dialog, 

kan I altid henvende jer via Aula. 

 

Legeaftaler:  Det er en god idé med legeaftaler, da dette også kan styrke og skabe relationer for jeres barn, både i klassen og på årgangen.  

Det vil ikke være muligt for børnene selv at ringe fra SFO-telefonen, for at lave aftaler. 

 

Særlige aktiviteter på 1. årgang: I dette skoleår vil vi af og til arbejde med nogle forskellige projekter, med et fælles tema. Det kunne f.eks. være et 

teater- eller et kulturprojekt. Disse projekter vil være at finde i vores ugeplaner. 

 



 

Påklædning og taske: Husk at der altid skal være skiftetøj i jeres barns garderobe. Børnenes påklædning forventer vi er tilpasset til vind og vejr. Vi vil 

opfordre til at minde jeres barn om fornuftig påklædning. Det er en stor skole, med rigtig mange steder, hvor ting kan blive væk. Tal derfor med jeres 

barn om, at det er deres ansvar at holde styr på egne ting. Det er en god idé med navn i alle deres ejendele, da det bliver nemmere at finde tilbage til 

ejermanden igen, hvis ting bliver forlagt. 

  

Flyver rollen: Hver dag er der en medarbejder i SFO’en der har en Flyver-rolle. Som Flyver er det medarbejderens opgave at besvare opkald/SMS fra 

forældre omkring hvornår ens barn skal gå osv. Flyveren har til opgave at finde og sende børn hjem eller til fritidsaktiviteter. Når børnene går hjem fra 

SFO, skal børnene sige farvel til Flyveren eller en anden medarbejder på årgangen. Husk at give klassepædagogen besked omkring faste sende 

informationer. Ind- og udkrydsning: Indkrydsning sker ved SFO’ens start. Børn der bliver hentet skal mindes om at krydse sig ud på 

afkrydsningslisten. Telefontid 1. årgang telefon: 24 79 29 15 Mandag: Der kan ringes til SFO’en fra kl. 14.00 og sms’er besvares herefter. Tirsdag-

fredag: Der kan ringes til SFO’en fra kl. 13.30 og sms’er besvares herefter. Mobilbrug og særlige regler for årgangen: Ingen telefoner, smartwatches 

eller devices der kan ringe eller sende sms. 

 
Morgen-SFO: Der er morgen-SFO i Spiloppen kl. 6.30-7.50. Der bliver serveret morgenmand indtil kl. 7.30. Morgen-SFO er for alle børn i SFO’en og med 

skiftende personaler. Undervisningsfrie dage: SFO Kragelund har i udgangspunktet åben på undervisningsfri dage, dog undtagen helligdage. Grundlovsdag 

d. 5. juni er der åbent til kl. 12.00. Vi samarbejder med Skåde skole i ferierne og skiftes til at have åbent på feriedage og sommerferien. Garderober: Hvert 

barn har sin egen garderobe og har ansvaret for at holde styr på egne sager. Der er til alle børn en ekstra kasse/lille rum, hvor det er godt at have skiftetøj 

liggende. Hver fredag bedes I tømme hele barnets garderobe, således vil der blive gjort bedre rent. Eftermiddags SFO: Mellem kl. 16 og 16.30 samler vi de 

sidste børn i på 0. årgang til fælles lukning med 0. årgang.   
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Med venlig hilsen 

1.årgang 


