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Overordnede mål: 

Det overordnede mål for SFO er at skabe et rum, hvor børnene føler de er 

”kommet hjem fra skole”. De skal føle, at selv om de befinder sig i skolens 

rammer rent fysisk, så er der en skillelinje mellem skoletid og SFO. 

Børnene skal føle sig frie og trygge ved at kunne stille skoletasken til side for 

en stund og lade kreativiteten blomstre på SFO–vilkår. 

Vi vil bestræbe os på, at så mange børn som muligt går i SFO. Det giver den 

bedste grobund for samhørighed, sammenhold og venskaber på tværs af klasse

- og alderstrin. 

Børnenes alsidige personlige og sociale kompetencer skal udvikles. Der ligges 

vægt på, at deres ansvarsfølelse udvikles. Børnenes individuelle behov respek-

teres. 

Sproget udvikles, herunder evnen til dialog og tale i større fora med henvisning 

til sprogpakken. Sundhed og fysik skal vægtes højt. Børnenes madkultur ud-

vikles i henhold til vores mad- og måltidspolitik, hvor der er fokus på sundhed 

og samvær.  

Glæden ved at bruge naturen samt forstå og passe på den skal være tydelig i 

hverdagen. 

Børnene skal under nænsomme og trygge former bl.a. ved hjælp af kulturelle 

udtryksformer forberedes på den verden der er uden for skole og SFO. 

Pædagogik & faglighed 

Hverdagen i SFO’en tilrettelægges i overensstemmelse med reglerne for SFO 

og med principperne i de overordnede mål. Den skal være præget af opmærk-

somhed, nærhed, omsorg og dannelse. 

Børnene skal kende de fysiske rammer og muligheder i SFOen såsom, hvor de 

må være, og hvad der kan og må ske i de enkelte områder. 

Der lægges vægt på kontinuitet, genkendelighed og struktur. Det skaber ro hos 

børnene, at de ved hvor de skal være, hvad der skal ske og hvornår. 

Der skal være rum til at ”lade børn være børn”. Med dette mener vi, at de kan 

udfolde sig i den frie leg under opsyn. Grænsesøgende adfærd skal mødes med 

undren, der ansporer til refleksion hos barnet. 

Børnene skal kende deres pædagoger, hvis måde at agere og reagere på bør 

være konstant og tydelig. Vi som voksne skal være lyttende, ærlige, empatiske, 

anerkendende og til stede, samt have evnen til at vise medmenneskelighed og 

udvise en ro og en styrke, der giver børnene tryghed. 

Vi skal være børnenes forbillede og inspiratorer. Endvidere støtter vi børnene i 

at udvikle empati således, at børnene kan træde til og trøste, hvis et andet barn 

bliver ked af det. Det barn, der evt. er skyld i miseren, motiveres til selv at væ-

re aktivt trøstende. 

Hver dag tilbydes der et måltid mad som opfylder børnenes behov for næring 

 

Fem minutter i to ringer den 

velkendte klokke. Mange 

skolebørn har fri, og SFOen 

kalder til samling.  

Børnene falder ind i roen 

omkring bordet. Lucas er 

sammen med madgruppen 

samlet under halvtaget . I 

sommerhalvåret spiser SFO-

en ude - opdelt i 3 grupper.  

Madmor Tove har brugt no-

get af formiddagen på at 

tilberede SFO-måltidet og nu   

mærker Lucas duften af den 

varme mad.  

Bordklokken ringer, og pæ-

dagog Henriette holder 

mandtal og rækker skålen til 

Lucas …..  

 



og energi. Maden er sundhedsmæssigt i overensstemmelse med mad og mål-

tidspolitikken, som er gældende på Bakkelandets Friskole. 

Der tilrettelægges et passende antal aktiviteter, som opfylder målet om, at bør-

nene udfordres på forskellige planer. Aktiviteterne tilrettelægges således, at der 

indgår motion og friluftsliv i hverdagen. Der skal være et passende tilbud af 

materialer, spil, legeredskaber, rekvisitter m.v. til brug for børnenes kreative 

udfoldelse.  

Der skal være plads til, at der kan tages særlige hensyn og tiltag for enkelte 

børn. 

Vi prioriterer tværfagligt samarbejde med andre professioner højt. Eksempel-

vis samarbejder pædagoger i SFOen og børnehaven tæt, når en gruppe børne-

havebørn skal starte i førskolen. Endvidere vægter vi forældresamarbejdet og 

den generelle forældrekontakt højt. Et samarbejde kan eksempelvis bestå af en 

gruppe forældre, der kører, når vi skal i svømmehallen. Den daglige forældre-

kontakt er betydningsfuld fordi det højner tilliden og kendskabet mellem per-

sonale og forældre.  

1-2 gange om året afholder vi forældremøde, hvor vi fortæller om året der gik, 

samt næste års planer. Der kan være et bestemt tema for et forældremøde. Ek-

sempelvis konflikthåndtering eller mad- og sukkerpolitik.  

Dags- uge og årsrytme 
Børn, som kommer på skolen inden skoledagen starter, har mulighed for at væ-

re i morgen-SFO. Her er der en voksen, som er tilknyttet SFO’en.  

SFO–dagen starter, når sidste skoletime er slut. Pædagogerne tager mod børne-

ne, hilser på dem og modtager de beskeder der måtte være. 

Når der ringes til spisetid, vasker børnene fingre og går i deres spisegruppe. 

Ved måltidet er der meddelelser fra pædagoger og børn. Der er fokus på et 

hyggeligt måltid, bordskik og en ordentlig omgangstone. Der bruges den for-

nødne tid til spisningen. 

Under meddelelser støttes børnene i at udtrykke deres meninger, historier og 

tilkendegivelser samt deres sprog til dette. Endvidere støttes børnene I at lytte, 

således at de oplever at have indflydelse på de demokratiske processer i hver-

dagen. 

Efter måltidet går børnene til diverse værksteder og legeaktiviteter. 

Børnene skal vide, hvilke pædagoger, der har ansvaret for dem, og som de 

umiddelbart kan henvende sig til med spørgsmål og for at få hjælp. Dette kan 

ses i forhallen. 

Oprydning efter en aktivitet foregår som en naturlig del af hverdagen.  

Når børnene tager hjem, skal der hilses farvel og tak for i dag af pædagogerne. 

Ingen børn må forlade SFO’en uden at give besked til en af pædagogerne. 

SFO – ugen planlægges, og den er præget af genkendelighed og kontinuitet. I 

fredagsbrevet på VIGGO fortælles om den forgangens ugens højdepunkter. 

Når der sker fornyelse og ændringer i det planlagte, skal der informeres om det 

på VIGGO og på et passende tidspunkt. 

SFO – året vil afspejle de årstidsbestemte aktiviteter, der også præger skoleti-

 

 

 

”SFO’en tilbyder dagligt 

spændende aktiviteter og 

ikke blot pasning”  

Bettina – mor til 2 på Bakke-

landet 



den, ligesom flere faste tiltag (cykelkørekort, SFO – lejr, juleaktiviteter m.v.) 

vil være tilbagevendende på planen. 

Aktivitetsplan 
Aktivitetsplanen tilrettelægges således, at der er tilbud til alle på tværs af bør-

nenes alder. Ud over de planlagte aktiviteter iværksættes dagligt flere mindre 

efter behov – ofte foreslået af børnene selv. 

På tavlen hænger ugens plan, man kan se, hvem der er sherif og hvem og hvor 

aktiviteterne er. Sheriffen er også den, der har SFO telefonen. Vi guider børne-

ne i at sætte deres billeder rigtig, så der er et godt overblik over, hvor børnene 

er. 

Projekter, der arbejdes med i skoletiden, kan fortsættes i SFO, hvis det er for-

eneligt med øvrige aktiviteter, og hvis læreren i projektet er indforstået med 

det. 

Eksempler på planlagte aktiviteter: 

Sløjd og snitteværksted 

Projekt Ged 

Syning og kreativt værksted, herunder tegning og maling 

Bål og madlavning 

Musik/rytmik/Stomp 

Sportslege 

Drama/rollespil 

Cykelkørekort 

Ture ud af huset 

SFO – lejr 

Svømning 

Eksempler på spontane aktiviteter: 

Fri leg ude 

Bygge huler 

Rundbold og diverse andre boldspil 

Rollespil 

Fri leg inde med udgangspunkt i SFO – rummene  

Egne ideer i billedkunst 

Gymnastiksalen med og uden konstant voksen tilsyn 

Lego, geomac, ridderborg og andre byggeting 

Diverse spil, såsom skak, Olsen, Fisk, Uno, Ludo m.v. 

Fortælling, oplæsning, læsning   

Udover planlagte aktiviteter er der hver dag mange muligheder for individuelle 

lege. 

Ved temaer i SFOen som f.eks. cykelkørekort – kan det betyde, at ugens akti-

viteter udgår. 

Principper for aktivitet – det frie valg 
Deltagelse i SFO – aktiviteter er med få undtagelser valgfri for børnene i det 

omfang det skønnes foreneligt med børnenes tarv. 

Enkelte aktiviteter kan have obligatorisk deltagelse.  

 

“I går var det meget sjovt, da 

vi Jonna spillede stomp,  men 

…” 

Legen er I gang. Kathrine er 

sammen med veninden og de 

beslutter sig til at besøge Bak-

kelandets to geder Bedste og 

Bamse.  

De to har lyst til at lege og 

være alene, og de går om til 

gedetrappen og kravler over. 

Kathrine har I dag ikke lyst til 

fællesaktiviteten, men lyst til 

venindetid efter en skoledag 

med mange timer.  

Bedste skubber sødt til Kath-

rine…” 



Andre aktiviteter kan man vælge at deltage i. 

Børnenes deltagelse følges og ved lediggang vurderes behovet for at aktivere 

børnene og motivere dem til at deltage i noget. 

 

Uddybning af temaer i de overordnede mål 

Personlige kompetencer 

Personlige kompetencer opbygges gennem hele livet og sker i samspil mellem 

de medfødte muligheder og udvikling af sproget, sociale kompetencer, person-

ligheds -, kognitiv - og kropslig udvikling. 

Målet er, at barnet: 

har livsduelighed, hviler i sig selv, er bevidst om sig selv 

har selverkendelse, selvtillid og selvværd der kan bygges videre på 

kender sin rolle i forhold til andre og er bevidst om sine egne grænser 

kan sige til og fra 

kan tage en beslutning 

kan koncentrere sig om en opgave 

kan sætte sig selv i gang og arbejde selvstændigt og vedholdende 

har meninger om tingene og tør sige dem 

Ved at tage udgangspunkt i det enkelte barns ønske om at være i SFOen og 

lade barnet få lov til at arbejde med de ting det har lyst til, fremmes barnets 

motivation til at udvikle sig. 

Som rollemodeller viser vi vejen og foretager den nødvendige og hensigts-

mæssige regulering af barnets adfærd. 

Det betyder bl.a. at friheden til at vælge kan blive reguleret, f.eks. for at styrke 

vedholdenhed og koncentration. Her kan det en dag være hensigtsmæssigt at 

motivere barnet til at deltage i en planlagt aktivitet, frem for fri leg, for at bar-

net kan vinde en lille sejr ved at klare den pågældende aktivitet og vise resulta-

tet frem. 

Sociale kompetencer 

Sociale kompetencer udvikles og opbygges i gennem leg og samvær med an-

dre børn og ved iagttagelse og efterligning af de voksne rollemodeller. 

En god udvikling af de sociale kompetencer sikrer, at de bliver anvendt som 

redskab til at indgå i fællesskabet samt for læring og som tilgang til forståelse 

af sig selv. 

Målet er, at barnet 

leger og samarbejder i store såvel som små grupper 

holder af at være sammen med kammerater 

kan lytte til og gå på kompromis med kammerater 

udviser respekt for andre 

forstår omgangsformen mellem både store og små 

kan tilsidesætte egne behov og vente på tur 

har empati og kan udvise omsorg for andre 

tager hensyn til andre 

 

“Hvad står der på skiltet 

der?” - spørger Maj I førsko-

len. Hun er på ”besøg” I SFO-

en to dage om ugen fra jul til 

sommerferien. Til den tid skal 

hun begynde i skolen, og det 

glæder hun sig vildt til.  

 

Storvennen Thea  fra 6. klasse 

- som har taget Maj I hånden 

fortæller, at der på skiltet 

står: “ Tal som en ven, så får 

du en ven”.  

“Betyder det, at vi skal tale 

pænt sammen i SFOen?”, 

spørger Maj 

... 



kender de demokratiske værdier og regler 

Ved at lade barnet deltage i en forskellige aktiviteter og have fokus på at bar-

net så vidt muligt indgår i forskellige relationer vil barnet udvikle sine sociale 

kompetencer. 

Udvikling af demokratisk indstilling, vente på tur, respekt og hensyn gives i 

dagligdagen både ved leg i grupper og ved deltagelse i aktiviteter. Der er god 

læring i at måtte vente på tur med at få hjælp i eksempelvis billedkunst og sa-

len. Ligeledes skabes der læring når barnet skal samarbejde med andre børn. 

Sprog 

Barnets sprog udvikles igennem leg og samvær med andre børn, samt ved ef-

terligning af den voksnes tydelige verbale og nonverbale sprog. 

Målet er at barnet 

udvikler et stort ordforråd 

lærer at samtale 

udvikler gode argumenter 

udvikler evne og mod til at sige noget også i større fora 

lærer og interessere sig for at lytte og modtage beskeder, samt fortælle hi-

storier 

udvikler skærpet hukommelse og kan huske navne, steder og detaljer 

Gennem sproglig opmærksomhed stimuleres og styrkes barnets ordforråd. Der-

for er det vigtigt, at alle omkring barnet giver sig tid til at tale med og lytte til, 

hvad barnet fortæller og lade det tale ud. 

Barnet skal have lejlighed til at snakke og undre sig højt. 

De voksne skal tale langsomt, tydeligt og i korte præcise sætninger. Der tales 

efter tur og med øjenkontakt. Når et barn fortæller om en episode med et andet 

barn, opfordrer vi barnet til at have dialog med det pågældende barn. 

De voksne skal sætte ord på handling og være bevidst om brugen af sprog og 

kropssprog i henhold til Bakkelandets Sprogpakke.  

 

Krop og bevægelse 

Fysisk aktivitet og bevægelse er et vigtigt led i barnets udvikling og forståelse 

af sig selv. 

Den motoriske udvikling er central for barnets generelle udvikling. Barnets 

lærer bl.a. om sundhed, ernæring og det at kunne beherske sine bevægelser 

igennem fysisk aktivitet. 

Målet er at barnet 

har en god fin- og grovmotorik 

er selvhjulpen ift. sin alder 

bruger sanserne 

udvikler sin kropsbevidsthed 

udvikler sin koordinationsevne 

udvikler glæde ved bevægelse 

udvikler sine reflekser  

 

 

 

 

 

”Bakkelandet er dygtig til at 

udvikle sociale kompetencer 

hos børn”  

 

Winnie – mor til Lærke på 

Bakkelandet  



søger kropslige udfordringer og skubber egne grænser 

tilbydes og motiveres til sund og nærende mad jævnfør Bakkelandets mad- 

og måltidspolitik 

Dette tilstræber vi at opnå ved at motivere barnet til at deltage i diverse aktivi-

teter, samt komme med egne ideer til nye udfordringer. 

De voksne tilrettelægger fysiske aktiviteter som kan give barnet forståelse for, 

hvordan kroppen virker. I dette tilgodeses holdsport og individuel sport. End-

videre vil de voksne aktivt bruge naturen inden og uden for friskolens område 

og ikke lade dem begrænse sig af vejret.  

Eftermiddagsmåltidet er sundt og nærende i henhold til Bakkelandets mad- 

måltidspolitik. 

 

Naturen og naturfænomener 

Naturen er en vigtig del af barnets hverdag. Den styrker barnets abstrakte 

tænkning. Når barnet bevæger sig i naturen, skaffer det sig forskellige former 

for sansestimuli, som er grundlæggende for hjernen og dermed barnets videre 

udvikling og indlæring. 

Målet er at barnet: 

er lydhør over for naturen 

studerer naturen 

udvikler logisk tænkning 

tager ansvar og viser respekt for planter og dyr 

udvikler forståelse og respekt for miljøet 

laver eksperimenter 

interesserer sig for hensigtsmæssig påklædning 

kan være i naturen året rundt uanset vejret 

De voksne prioriterer udelivet med børnene højt.  

Barnet skal lære at være i naturen på dens præmisser. Der må gerne bygges 

huler under og i træerne, dog kun med hjælp af naturens forgængelige materia-

ler. 

Dyrene skal studeres, genkendes og behandles med respekt. Det er i orden at 

indfange visse dyr eller insekter med henblik på at studere dem, hvorefter dy-

ret/insektet sættes ud i naturen igen. 

Når det tordner og lyner går alle ind og taler om hvorfor. 

 

Kulturelle udtryksformer og værdier 

Kulturelle udtryksformer og værdier er væsentlige for at barnet kan opnå for-

ståelse for det samfund og kultur, det vokser op i. Kultur er bl.a. den måde vi 

omgås hinanden på, f.eks. sprogbrug og traditioner. Kultur er også samtalen, 

fortællingen og højtlæsningen. Kultur udtrykkes eksempelvis ved brug af san-

serne, musik, sang, drama, tegning, maling, arbejde med ler og andre materia-

ler. 

Målet er at barnet 

 

“Spil bolden!”. Pædagog Jo-

nas kommer med en venlig og 

bestemt opfordring til Ras-

mus.  

Børn i Bakkelandets SFO er 

aktive. Hver dag er der aktivi-

teter og netop nu spiller 10 

drenge fodbold på Sporteren.  

Rasmus dribler videre, men 

ser at Victor står fri inde for-

an mål.  

”MÅLLLL” ….. 

 

 

 

 



er kulturens lærling og udvikler sin kulturelle kompetence 

kender sin egen historie 

tilegner sig viden og kendskab til traditioner. 

interesserer sig for kunst, drama, musik og andre kreative udfoldel-

sesformer 

er nysgerrig og videbegærlig 

styrker sit selvværd 

styrker sin æstetiske sans 

bliver en del af fællesskabet 

Der arbejdes på at opnå disse mål ved aktivt at indgå i dialog med barnet 

omkring disse emner. 

Ugeplanen og dens ramme skal virke inspirerende på barnets valg af akti-

vitet, hvor der lægges vægt på processen frem for produktet. Der skal væ-

re mulighed for fordybelse hvor barnets egne tanker og ideer skal vise 

vejen. De voksne opfordrer til, at børnene selv skal forsøge at finde svar 

på spørgsmålene og, at der ikke altid kun er et facit. 

Der skal være alsidige materialer til rådighed for barnets kreative udfol-

delser. De voksne giver barnet meget ansvar, hvilket kan betyde at barnet 

i høj grad selv vurderer om produktet er tilfredsstillende. Der gives al-

derssvarende råd om og hjælp til forbedring af resultatet. 

 

Førskolebørn 
 

Førskolebørnene, som er kommende skolebørn i Bakkelandets to børne-

haveafdelinger, mødes i januar og deltager i skolelivet på torsdage og fre-

dage frem til sommerferien.  

Førskolebørnene går over i SFOen efter skoledagens ophør og de opleve 

den glidende overgang der er fra børnehave til skole. De skal opleve tryg-

hed og kende dagenes rytmer, ritualer, omgangsformer samt den læring 

der er kendetegnende for Bakkelandet Friskole. 

I Bakkelandets SFO er det vigtigt for os at sikre, at børnene oplever at 

høre til, at de respekteres og anerkendes. Som i resten af Bakkelandets 

afdelinger skal førskolebørnene oplever tryghed og tillid i relationer til 

voksne samt i et miljø fri for mobning og hvor ingen holdes udenfor. I 

SFOen bliver førskolebørnene opmuntret til at være aktive deltagere i 

fællesskabet. 

En pædagog fra børnehaven er tilknyttet førskolebørnene i SFOen, og 

pædagogen vil sammen med personalet i SFOen guide børnene ind på 

Bakkelandets Friskole. 

 

Godkendt af bestyrelsen på Bakkelandets Friskole marts 2018 


