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Formål: 

• SFOen skal være med til at skabe en tryg, meningsfuld og varieret dag 

for eleverne og styrke elevernes alsidige, sociale og personlige udvikling. 

Mål: 

• SFOen tilbyder aktiviteter, der balancerer hensynet til den samlede 

gruppe og den enkelte elevs behov. 

• SFOen tilbyder eleverne aktiviteter, der stimulerer nysgerrighed, leg og 

fællesskab. 

• SFOen tilstræber, at eleverne dagligt tilbydes relevante udendørs 

aktiviteter og bevægelsesaktiviteter, og er opmærksomme på at udnytte 

faciliteter og ressourcer i lokalområdet når det er muligt.  

• SFOen indbyder eleverne til medbestemmelse og medindflydelse på 

planlægning af aktiviteter når det giver mening. 

• Forældre, der bekymrer sig om forhold i SFOen, henvender sig første 

omgang til SFOens personale eller ledelse. Ved principielle spørgsmål 

henvender forældrene sig til skolebestyrelsen. 

• Skolelederen tilstræber, at SFOens mål og indholdsbeskrivelse, og 

hermed årets mål og indsatser, præsenteres for forældrene ved 

skoleårets begyndelse. 
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• SFOens personale bidrager til elevernes elevplaner i forhold til elevernes 

alsidige, sociale og personlige udvikling og deltager så vidt muligt i skole-

hjem-samtalerne. 

• SFOen er en aktiv part i brobygningen mellem børnehave og 

børnehaveklasse. 

• Personalet i SFOen samarbejder med skolens øvrige personale om at 

sikre elevernes trivsel. 

• Kommunikationen mellem SFOen og hjemmene følger skolens princip for 

kommunikationen mellem skole og hjem og er således kendetegnet ved, 

at både SFO og forældrene bestræber sig på at kommunikere rettidigt og 

direkte til hinanden med fokus på fremme af børnenes trivsel. 

 
Hvordan princippet udmøntes i SFO kan læses via disse link:  

 
Mål og Indholdsbeskrivelse SFO 

https://fjordlandsskolen.aula.dk/sites/fjordlandsskolen.aula.dk/files/arkiv/

Download_filer/M%C3%A5l%20og%20indholdsbeskrivelse%20SFO.pdf 
 

Velkomstmateriale MiniSFO 
https://fjordlandsskolen.aula.dk/sites/fjordlandsskolen.aula.dk/files/arkiv/

Download_filer/Velkommen%20til%20Fjordlandsskolen%20SFO%20F%C
3%B8rskoleb%C3%B8rn%202020.pdf 

 

Vedtaget af skolebestyrelsen, januar 2021 

 


