
Opdeles i raketter 

➢ Arbejder med styrket overgang fra børnehuset til ForårsSFO.

➢ Opstart i grupper fra børnehusene (tryghed).

➢ Garderobeplads ved kendt “nabo.

➢ Modtagelse med billeder af hele ForårsSFO gruppen.

➢ Maj måned udmeldes de endelige klasser til forældrene.



Vi arbejder ud fra en form for skoleskema, hvor der er faste “frikvarterer” og “spisepauser”, som børnene også kommer til 
at opleve når de til august starter på den anden side af skolegården. 
Dagligt har vi vores pædagogiske aktiviteter hvor vi arbejder målrettet med aldersgruppen så børnene får så god en start 
på Næsby Skole, som muligt.

Vi tager udgangspunkt i vores Pædagogiske læreplaner ud fra de seks læreplanstemaer:

➢ alsidig personlig udvikling
➢ social udvikling
➢ kommunikation og sprog
➢ krop, sanser og bevægelse
➢ natur, udeliv og science
➢ kultur, æstetik og fællesskab

Se mere om de pædagogiske læreplaner på hjemmesiden https://naesby-skole.aula.dk.

Men som sagt - mest af alt - har vi daglig fokus på børnenes sociale kompetencer og de gode legerelationer.

I løbet af ForårsSFO vil dit barn… 



➢ fysiske rammer og sprogudvikling
➢ rim og remser
➢ dialogisk læsning
➢ legeøen
➢ samtaler om historier, bøger m.m.
➢ begrebsafklaringer

SPROGKLAR



Fysiske rammer: Tal og bogstaver



En dag i ForårsSFO

Kl. 06.30-08.00: Fælles morgenSFO med 0.- 4. årgang.

Kl. 08.00-09.30: ForårsSFO, evt. værksteder + sal. 

Kl. 09.30-10.00: Frugt og samling (på planeterne).

Kl. 10.00-10.30: Pædagogisk aktivitet (på planeterne).

Kl. 10.30-11.15: ForårsSFO, evt. værksteder.

Kl. 11.15-12.00: Frokost (på planeterne).

Kl. 12.00-13.30: Udeliv.

Kl. 13.30-14.00: Eftermiddagsmad (på planeterne).

Kl. 14.00-16.45: Fælles SFO, værksteder med 0.-3. årgang.



Værksteder i ForårsSFO og SFO og efter kl. 14.00 i samspil med de øvrige 

SFObørn

➢ Drama, teater og musik med scene til at optræde.
➢ Bordtennisrum/udstilling.
➢ Maleværksted.
➢ MGP med scene til at optræde.
➢ Træværksted.
➢ Puderummet (legerum for en mindre gruppe).

➢ Kreaværksted (Remida, smykker,sy, knytte m.m.).

➢ Legoværksted og et hus til hygge.
➢ Gul raket: Perler, biler, byggeklodser, læsehjørne.
➢ Rød raket: Spil, tegne, læsehjørne.
➢ Udeliv: område med insekthotel, plantekasser m.m.
➢ Skolegård: mooncars, multibane m.m.
➢ Haven: borg, klatrestativ, sandkasse, gynger m.m.
➢ Sal: stikbold og andre lege. 



Cykellege og spille UNO 



På gensyn :)

Kommende møder i 2021
➢ Den 20.01.2021: Åbent hus, forældre og børn.
➢ Den 23.02. 2021: Infomøde for forældre, u/børn.
➢ Den 08.02.2021: De lokale børnehuse?

Børn der ikke følges med deres børnehus, må gerne følges af et 
familiemedlem.


