
Mål - og indholdsbeskrivelse for 

skolefritidsordningen 

 
SFO Lovsøen 

  

  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mål - og indholdsbeskrivelse 2010 – 2011 
for 

 
SFO Lovsøen 

Skælskør skole 
Gammelgade 10 

4230 Skælskør 
 



Mål - og indholdsbeskrivelse for 

skolefritidsordningen 

 
SFO Lovsøen 

  

  

2 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Forord  
 

Skole og SFO er én virksomhed og indeholder en undervisningsdel og en fritidsdel. Så-

vel undervisning som fritid er vigtige dele af barnets liv og læring.  For at skabe helhed i 

børnenes hverdag målretter vi indsatsen mod indholdsmæssig sammenhæng og benytter 

os af, at lærere og pædagoger har hver deres faglige styrkesider og opgaver i forhold til 

barnet.  

 

Lovinitiativet om at udarbejde mål- og indholdsbeskrivelse af det pædagogiske arbejde i 

skolernes fritidsdel er en styrkelse af kvalitetsudviklingen, hvor produktiviteten på 

SFO-området synliggøres og udvikles. Mål- og indholdsbeskrivelsen skaber et godt 

grundlag for en styrkelse af dialogen og det daglige samarbejde mellem lærere og det 

pædagogiske personale, ligesom den vil være et vigtigt led i samarbejdet med forældre-

ne. Den kan give borgerne mulighed for at få indblik i den enkelte kommunes og skoles 

prioriteringer og serviceniveau på området samt fremme, at SFO´erne inddrages i op-

fyldelsen af 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 fortroli-

ge 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 bag-

grund 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.  

Mål- og indholdsbeskrivelsen vil indeholde de lovbestemte temaer i ”Bekendtgørelsen om 

krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger”, samt kom-

munale og lokale indsatsområder og udviklingsmål - og hermed angive, hvordan 

SFO´en medvirker til udmøntningen af kommunens sammenhængende børne- og unge-

politik - ”ALLE BØRN HAR RET TIL ET GODT LIV”.  

 

FN´s konvention om barnets rettigheder (børnekonventionen) er indarbejdet i Børne- og 

ungepolitikken gennem det grundlæggende børne- og familiesyn, hvor både børns ud-

vikling, medbestemmelse, beskyttelse, omsorg og sundhed indgår. Institutioner og skoler 

er blevet opfordret til at forholde sig til børnekonventionen og vurdere dens betydning 

for arbejdet med børn og unge. I SFO´erne ønsker vi særligt at fremhæve konventio-

nens Artikel 31:  

Barnets ret til hvile, fritid og deltagelse i kulturelle og kreative aktiviteter.  

 

 

Mål og indholdsbeskrivelsen vil blive revideret i marts 2011. 
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SFO Lovsøen: Beskrivelse og overordnede overvejelser:  
 

 

Hvilke klassetrin samt evt. tillige alderstrin omfatter SFO´en? 

 

SFO Lovsøen er Skælskør skoles skolefritidsordning. 

Fysisk ligger SFO´en inden i skolen i egne lokaler i forbindelse med indskolingen. 

  

På SFO´en går der gennemsnitlig 132 børn, omfattende børn fra bh. kl. til og med 3. kl. Derud-

over har 4. kl. børnene mulighed for at benytte morgenmodulet (6:30 – 8:00).  

 

Personalet består p.t. af 10 medarbejder inkl. Souschef og Leder + evt. pædagog studerende. 

 

SFO´en er delt i 2 afdelinger:  

Afd. Nord omfatter 0. og 1. kl. 

Afd. Syd omfatter 2. og 3. kl. 

 

 

Mål for sammenspillet imellem SFO pædagogisk aktiviteter og skolens undervisning og 

samarbejdet mellem skole og hjem 

 

At støtte op om barnet trivsel og selvværd igennem en anerkendende tilgang til barnet, med det 

mål at øge barnet egne kundskaber og færdighed især inden for de sociale kompetence områder.  

 

Vi har en særlig opmærksomhed og vægt på børnenes relationer og hvordan vi kan styrke disse.  

 

SFO´en er i høj grad komplementær i forhold til undervisningstiden ved at vi også skaber gode 

muligheder og rammer for børnenes egne aktiviteter og læringslyst. 

 
Vedr. Lektiestøtte stiller SFO´en et område til rådighed til læsning og lektielæsning. Pædago-

gerne hjælper på ”forældreplan” i det omfang der er ressourcer til. 

 

I forhold til børn med særlige behov, har vi den målsætning at ”fælles viden – fælles handling” 

er vejen frem, sådan at barnet oplever en tryg og genkendelig ramme med omsorgsfulde, tydeli-

ge og samarbejdsvillig lærer og pædagoger som vil disse børn.  

 

Samarbejdet mellem skolen og hjemmet skal have et præg af et højt samarbejdsniveau under 

hensyntagen til de forskellige rammer der er omkring fritidsdelen og undervisningsdelen. 

 

Vi lægger vægt på: 

Fælles skole/hjem samtaler. 

Samarbejde i forhold til det enkelte barns elevplan især med vægt på de sociale kompetencer. 

Fælles og egne traditioner. 

Et åbent og givtigt samarbejde med skolebestyrelsen. 
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Overordnede ramme for de pædagogiske aktiviteter og samarbejde med forældrene i 

SFO´en. 
 

Den grundlæggende ramme omkring de pædagogiske aktiviteter er baseret på den anerkendende 

pædagogik og en klar holdning til vigtigheden i at have fokus på de gode relationer imellem 

børn, pædagoger og forældre, som forudsætninger for god trivsel og udvikling.  

 

Aktiviteterne i SFO´en er i høj grad dem der skaber rammerne og mulighederne for at pædago-

gerne, får det enkelte barn i tale, i forhold til det der betyder noget i deres liv samt at præsenter 

dem for flere relations- og handlingsmuligheder. 

 

For netop at skabe muligheder for så mange forskellige anerkendende dialoger som muligt, ska-

ber vi rammerne for mange forskellige aktiviteter som tager hensyn til alder, køn og børnenes 

egne interesser. Denne mangfoldighed støtter også om barnets medbestemmelse, nysgerrighed, 

udvikling og læringslyst. 

 

I samarbejdet med forældrene indbyder vi altid til en åben og respektfuld dialog. 

 

I løbet af året arrangerer vi særlige forældrearrangementer, som også giver plads til den gode 

dialog. 

 

Forældresamtale efter behov. 

 

Udlevering af ”Lovsønyt” (informationsbrev) ca. 10 gange årligt på skrift og på forældreintra. 

 

 

Overvejelser om balancen mellem voksenorganiserede/børnevalgte aktiviteter 

 

Legen, som en spontan og frivillig aktivitet, er en særlig del af barnets udvikling og dermed en 

vigtig del af fritidspædagogikken. Da børnene er hos os i deres frie tid, vægter vi højt, at børne-

ne har medbestemmelse og indflydelse på deres hverdag. Vi understøtter barnet i selv at foreta-

ge valg ved dagligt at give dem muligheden for frit at vælge mellem forskellige aktiviteter 

/værksteder såvel frivillige som voksenstyrede. 

 

Tilbuddene tager afsæt i det børnene er optaget af, årstiderne eller traditionerne som jul, faste-

lavn, påske m.v. indimellem vil der være aktiviteter, hvor børnene ikke har frit valg, men hvor 

de voksne bestemmer, at alle skal deltage. Dette er for, at give børnene en større viden om for-

skellige aktiviteter og dermed et ordentligt grundlag for senere at vælge. 

 

Vi arbejder målrettet med brug af idræt, kreativitet, leg og udendørsliv som pædagogisk red-

skab. 

 

De forskellige teams afholder jævnligt børnemøder, hvor børnene får rig mulighed for at komme 

til orde og få medindflydelse på og ønsker til dagligdagen, aktiviteterne. 
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Hvordan sikrer I sammenhængen ved overgang fra dagtilbud til SFO, herunder ved vide-

regivelse af oplysninger? 

 

I december måned, ved indskrivning i skolen, udleveres indmeldelsesblanketter til SFO´en. For-

året igennem benytter børnehaverne, hvorfra kommende o. klassebørn kommer fra, SFO´ens 

lokaler en gang ugentligt. 

  

SFO´en deltager i børnehavernes førskoleforældremøde, hvor der orienteres om SFO´ens dag-

ligdag. 

 

Børnehaverne kommer på besøg en formiddag i SFO´en, hvor primærpædagogerne viser rundt i 

hele SFO´en og er vært ved en lille forfriskning. 

 

Børn og forældre mødes til 3 orienteringsmøder i april/maj måned på skolen. På første møde 

deltager SFO-leder og primærpædagoger med informationer om SFO´en og udleverer indmel-

delsesblanketter. Mellem anden og tredje møde besøger kommende bh. klassebørn skolen/SFO 

formiddag + eftermiddag, hvor deres kommende primærpædagoger og bh.kl.ledere mødes med 

børnehavepædagogerne, som videregiver relevante oplysninger. Disse oplysninger kan blandt 

andet. bruges i.f.t. klasseinddelingen. På tredje møde er klasseinddelingen offentliggjort og pri-

mærpædagoger deltager i sidste del af mødet, som foregår i de enkelte klasser. Efterfølgende 

udsender SFO’en et velkomstbrev, forældrebrochure samt indmeldelsesblanketter til dem, der 

endnu ikke er indmeldt.  

 

Alle børn får tilbudt at komme på besøg i SFO´en sammen med deres forældre, de sidste to uger 

op til skolesommerferien. Ved besøget vil det være primærpædagogen der viser rundt. 

 

 

Hvis børnene starter i SFO tidligere end skoleårets start, hvordan sikrer I de yngre børns 

behov og viderefører dagtilbuddets pædagogiske lærerplaner? 

 

0.klassebørn kan starte i SFO pr. 1. august (som oftest ca. 14 dage før skolestart). SFO Lovsøen 

prioriterer at primærpædagogerne for 0. klasserne så vidt muligt er til stede. Der arbejdes med at 

skabe tryghed for det enkelte barn, styrke fællesskabet og relationerne i gruppen samt fortrolig-

hed med aftaler/ regler i SFO ´en. 
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Krop, bevægelse og sundhed 

Forskningen viser, at der er tydelig sammenhæng mellem barnets trivsel, kost, motionsvaner og 

sundhed. Derfor lægger vi stor vægt på en tidlig forebyggende indsats og oplysning.  

 

Mål Succeskriterier Evaluering og  

dokumentation 

Lære børnene sunde kostva-

ner og god hygiejne. 

Variation i menuen under hen-

syntagen til ressourcerne. 

 

At der serveres eftermid-

dagsmad mandag til torsdag. 

 

Børnene lejlighedsvis inddrages 

i tilberedning og servering af 

eftermiddagsmaden. 

 

Overholder skole/SFO´ens 

kostpolitik. (Bilag A) 

 

At børnene vasker hænder efter 

toiletbesøg samt før et måltid. 

Synliggøre ugens menu i 

begge afdelinger. 

 

Der føres logbog over ef-

termiddagsmaden. 

 

Kostpolitikken evalueres en 

gang årligt på personalemø-

det. 

 

 

 

 

Plancher på toiletterne. 

Jævnligt oppe på børnemø-

derne. 

Styrke børnenes fysik og mo-

tivere til gode motionsvaner. 

Børnene tilbydes mindst et fy-

sisk aktivitetstilbud dagligt. 

 

Alle børn er ude min. ½ time 

dagligt. 

 

At der årligt arrangeres en le-

geuge, hvor børnene præsente-

res for et bredt udvalg af le-

ge/aktiviteter 

 

Første hverdag i sommerferien 

går hele institutionen ”Noret 

rundt” (ca. 7,5 km.) 

Der føres logbog over akti-

viteterne. 

 

Diasshow. 
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Inklusion og anerkendelse 

Den pædagogiske strategi er inklusion, hvilke vil sige, at individet og organisationen indgår i 

et ligeværdigt samspil om mål, der er defineret i fællesskab ud fra individuelle og fælles be-

hov og med skelen til almene mål. Vi tager udgangspunkt i systemisk tilgang og anerkenden-

de pædagogik, der giver alle børn mulighed for at udvikle sig og lære i et inkluderende miljø. 

Det betyder, at alle børn er unikke og i besiddelse af en mængde potentiale og fokus er på at 

imødekomme og inkludere alles behov. Alle børn bliver i denne forståelse børn med særlige 

behov. 

Dette arbejde styrkes ved at implementere LP-modellen, i samarbejde med skolen, fra efter-

året 2010. 

Mål Succeskriterier Evaluering og  

Dokumentation 

At alle børn lærer (med tiden 

evner) at løse konflikter på 

egen hånd og derved opnår 

indflydelse på egen trivsel. 

At personalet hovedsagligt 

fungerer som mæglere frem for 

konfliktløsere. 

 

Personalet løbende tilegner sig 

viden om anerkendende til-

gang, herunder konfliktløs-

ning, og praktiserer det i hver-

dagen. 

 

Fast punkt på dagsordenen til 

afdelingsmødet hvor daglige 

observationer kan debatteres. 

Der evalueres på børne – 

og personalemøderne. 

 

Der foretages børneinter-

view en gang årligt, hvor 

spørgsmål om trivsel ind-

går. 

 

Børnene opnår forståelse for 

menneskers forskelligheder 

og sætter pris på disse. 

At børnenes tillid til egen for-

måen vokser over tid, ved mu-

lighed for passende udfordrin-

ger og herigennem bliver i 

stand til at inkludere andre 

børn. 

 

Alle børn bliver anerkendt af 

mindst en voksen dagligt. 

Daglig dialog med børnene. 

 

Der evalueres på børne – 

og personalemøderne. 

 

Der foretages børneinter-

view en gang årligt, hvor 

spørgsmål om trivsel ind-

går. 
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Legen – som barnets vigtigste virksomhed 

Legen er en særlig vigtig del af barnets udvikling, da det tilegner sig sociale kompetencer 

som: samarbejde, forhandling, evnen til at udtrykke følelser m.v.  Gennem dette opbygges 

venskaber og relationer til andre børn. 

 

Leg kan i princippet anskues ud fra to hovedprincipper, som skal indgå gensidigt samspil: 

 

I. Den leg de voksne planlægger og igangsætter ud fra et bestemt mål – læringsmæssigt eller 

socialiserende. Børnene kan have medbestemmelse indenfor nogle på forhånd givne rammer. 

II. Børnenes egne lege; de spontane og selvinitierende aktiviteter. 

 

Børn lærer at lege gennem deltagelse i legen med andre børn, og minder mere om “mesterlæ-

re”, hvor de små børn er en slags “lærlinge”, der ofte starter som observatører med en perifer 

rolle. 

Mål Succeskriterier Evaluering og  

Dokumentation 

Skabe rammer for flest muli-

ge forskellige lege 

Ved indkøb og indretning ta-

ges der bl.a. hensyn til børne-

nes alder, køn, interesser og 

fysiske behov. 

 

Flest mulige børn får en ople-

velse af ”flow” i deres leg. 

Diasshow, der viser børne-

nes lege/aktiviteter den 

forgangne uge. 

 

I det årlige børneinterview 

spøger pædagogerne ind til 

børnenes trivsel herunder 

flow. 

Alle børn oplever et passen-

de udbud af aktiviteter/lege. 

At pædagogerne kan pege på 

minimum to metoder eller ak-

tiviteter som de har brugt i det 

pædagogiske arbejde og kan 

redegøre for egen læring og 

børnenes udbytte  

 

Diasshow, der viser børne-

nes lege/aktiviteter den 

forgangne uge. 

 

Der føres logbog over den 

forgangne uges aktiviteter. 
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”FRI. tid” 

Børn har brug for fri tid. En tid i deres liv, som er præget af valgfrihed med meningsfulde 

aktiviteter der i høj grad vælges ud fra det enkelte barns behov, interesser og erfaringer. 

Fritiden skal sikre mulighed for at børnene får indflydelse på egen tid, en høj grad af medbe-

stemmelse og derigennem lære om de demokratiske, sociale og kulturbærende elementer i 

vores samfund. 

Mål Succeskriterier Evaluering og  

Dokumentation 

Børnene får indflydelse på 

egen fritid. 

At der afholdes jævnlige bør-

nemøder, hvor der skabes rum 

for at alle børn bliver hørt. 

 

Brug af magnettavle, hvor bør-

nene selv vælger hvor de vil 

være. 

Børnemøderne noteres i 

logbog. 

 

Personale og forældre ser at 

magnettavlen fungerer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mål - og indholdsbeskrivelse for 

skolefritidsordningen 

 
SFO Lovsøen 

  

  

10 

 

”Det hele barn” 

Børn i dag skal agere i mange forskellige arenaer; skole, familie, SFO. De forskellige arenaer 

påvirker hinanden indbyrdes og har indvirkning på barnets samlede trivsel og udvikling. Vi 

ser barnet som ”det hele barn”, forstået på den måde, at vi har fokus på og medansvar for 

sammenhæng i barnets liv. 

Mål Succeskriterier Evaluering og  

dokumentation 

At alle børn har så høj trivsel 

som mulig og derigennem 

styrke deres selvværd og 

personlige udvikling. 

 

Skabe sammenhæng i barnets 

liv via: 

Samarbejde mellem lærere og 

pædagoger i form af A-

teamsmøder, team – og klas-

semøder, fælles forældresamta-

ler, udformning af elevplaner. 

Daglig dialog med forældre. 

 

At pædagogerne tager hensyn 

til det enkelte barns tilgang til 

forskellige aktiviteter. 

 

At have et tæt samarbejde med 

AKT, psykologer, sagsbehand-

lere m.v. i forhold til børn med 

særlige behov. 

Der føres protokol over de 

forskellige møder. 

 

Elevplanerne evalueres ca. 

en gang årligt. 

 

En gang årligt evalueres og 

fornyes skole/ SFO- 

samarbejdsaftalen af SFO-

leder og skoleleder. 

 

 

 

At der afholdes møder efter 

behov eksempelvis skolefo-

rumsmøder. 
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Pædagogiske børnefællesskaber 

Undersøgelser viser at der er en væsentlig sammenhæng mellem det at være en del af et fæl-

lesskab og den enkeltes trivsel og udvikling. Derfor vægter vi at, alle får lov til at være en del 

af et fællesskab, hvori de bliver set og værdsat. Det er socialt kompetenceudviklende at opleve 

gode fællesoplevelser.  

Mål Succeskriterier Evaluering og  

dokumentation 

Alle børn oplever at gøre sig 

gældende i et fællesskab. 

 

Give mulighed for at afprøve 

forskellige relationsformer 

under trygge rammer. 

 

Alle børn giver udtryk for at 

have mindst en venner/kamme-

ratskaber på SFO’en. 

 

At der ikke foregår mobning. 

 

Personalet støtter op om bør-

nenes forsøg på at skabe eller 

være en del af et fællesskab. 

 

Børnene gradvist bliver bedre 

til at navigere i fællesskaberne 

gennem det at lytte, argumen-

tere, indgå kompromiser m.v.  

 

At personalet bevidst skaber 

mulighed for at børnene lærer 

at arbejde i forskellige grupper 

og kontekster. 

 

I det årlige børneinterview 

spøger pædagogerne ind til 

venskaber/kammeratskaber 

i SFO’en. 

 

 

 

 

 

 

Afholde børnemøder.  

 

Daglig dialog med børnene. 
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Naturfænomener, det æstetiske og kulturelle element 

Det er væsentligt, at børn har kendskab til naturen og den mangfoldighed, da det er en forud-

sætning for respekt for naturen.  

Det æstetiske og kulturelle element er vigtigt i børns liv. Alle børn har behov for at udtrykke 

sig, såvel verbalt som nonverbalt og eksperimentere med deres udtryksformer.  

At blive præsenteret for kulturel mangfoldighed giver en større forståelse af egen kultur og en 

styrkelse sin egen identitet. Samtidigt opnår børnene en respekt for andre kulturer med hen-

blik på at opnå en forståelse af verden og deres egen placering i den 

Mål Succeskriterier Evaluering og  

dokumentation 

Børnene skal lære naturen at 

kende og opleve den som 

kilde til rum for leg, oplevel-

se, udforskning og viden 

Alle børn er ude hver dag hele 

året rundt. 

 

At aktivitetstilbuddene har en 

naturlig variation som:  

Kælketure om vinteren 

Svømmeture om sommeren 

Skovdage 

Udendørs træværksted m.m. 

 

Institutionen ”bor” i skoven to 

uger årligt. 

 

Børnene stifter bekendtskab 

med de fire elementer; vand, 

ild, jord og luft. 

 

Diasshow, der viser børne-

nes lege/aktiviteter den 

forgangne uge. 

 

Der føres logbog over den 

forgangne uges aktiviteter. 

 

 

Børnene oplever glæde og 

udvikler respekt og forståelse 

for naturen. 

At flest mulige børn vælger 

udendørsaktiviteterne til frem 

for at melde dem fra. 

 

Alle sorterer affald i de dertil 

markerede spande. 

 

Personalet er åbne for og tager 

sig tid til dialog omkring bør-

nenes nysgerrighed. 

Emnet affaldssortering er 

dagsordenen til på børne-

møder. 

 

 

Alle børn får forskellige kul-

turelle tilbud og derigennem 

får kendskab til egen – og 

andre kulturer. 

Personalet holder sig løbende 

orienteret om aktuelle tilbud 

(Bibliotekerne, naturskolen, 

blåt flag arrangementer m.v.) 

og oplever det med børnene. 

 

 

 

 

At der i logbogen optræder 

forskellige kulturelle akti-

viteter. 
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At alle bevidst arbejder med og 

værdsætter vores multikultu-

relle sammensætning blandt 

børn, forældre og personale. 

 

 

Daglig dialog. 

 

Diasshow. 

 

 

At stimulere børnenes krea-

tive sans og derigennem høj-

ne deres æstetiske sans. 

Børnene får mulighed for og 

rum til at eksperimentere med 

forskellige materialer og medi-

er. 

 

At der ved indkøb lægges vægt 

på kvalitetsprodukter. 

 

Diasshow. 

 

 

 

 

Jævnlig debat på persona-

lemøderne. 

 
 


