
  Velkommen til SFO Kragelundskolen 3.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 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 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) 

Særlig pædagogisk fokus: Vi vil på 3. årg. have fokus på fællesskab på tværs af klasserne. Det betyder at vi vil holde arrangementer og aktiviteter, som 

alle tre klasser kan deltage i. 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 voksne ikke er tilgængelig. Det er vigtigt for os at skabe tryghed for barnet. Det er udgangspunktet 

for at kunne arbejde med selvstændighed. Dette vil vi gøre ved at skabe udfordringer i passende mængder som er med til at udvikle jeres barn. 

 

Børnene er med til at bestemme hvad der skal ske i løbet af ugen. De kan orientere sig på tavlen i Spilloppen. 

 

Forældresamarbejde: Den primære kontakt omkring børnene vil foregå over AULA. Hvis der opstår situationer, hvor der er behov for en samtale om 

jeres barn, kan I henvende jer via AULA og evt. aftale en telefonsamtale eller et møde. Der vil være en svarfrist på tre dage. Derudover er det også 

muligt med korte praktiske informationer i det daglige i SFO. 

 

Legeaftaler: Vi vil opfordre jer til at have fokus på at lave legeaftaler, især i den første tid. Det er en god idé at lave aftaler med så mange som muligt, 

for at Jeres barn får flest mulige relationer i klassen.  

 

Påklædning og taske: Husk at der altid skal være skiftetøj i jeres barns garderobe. Vær ekstra opmærksom på påklædning, når der er ture ud af 

huset. Vi vil opfordre til at minde jeres barn om en fornuftig påklædning. Derudover er det op til dem selv at mærke efter, og det er Jeres ansvar at 

påklædningen er tilgængelig. Det er er stor skole, med rigtig mange steder hvor ting kan blive væk. Vi opfordrer til at børnene ikke tager noget med. Så 

tal med jeres barn om, at det er deres ansvar at holde styr på tingene. Det er en god idé med navn i alle deres ejendele, så det bliver nemmere at finde 

tilbage til ejermanden igen, hvis ting bliver forlagt.  

  



Vi opfordrer til, at barnet både hilser på en voksen, når barnet møder, samt siger farvel til en voksen, inden de går hjem. Telefontid: Der kan ringes til 

SFO`en fra kl. 14.30. Vi læser og besvarer sms-beskeder fra kl. 14.30. Telefon nummer er: 24792913. Mobilbrug og særlige regler for årgangen: 

Ingen telefoner, smartwatches eller devices der kan ringes til eller sendes sms fra. Derudover, bliver der kun Chromebooks, i voksenstyrede aktiviteter 

eller i særlige tilfælde. Ellers prioriterer vi andre former for leg og spil. 

 

Morgen-SFO: Der er morgen-SFO i Spilloppen 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 personale. Undervisningsfri dage: SFO Kragelund har som udgangspunkt 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 holde åbent på feriedage og i 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 barnets garderobe, så der kan blive gjort bedre rent. 

 

 

 

3.A Bo, 3.B Kassandra, 3.C Peter og Finn 

Med venlig hilsen 

3.årgang 

 


