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Menneskesyn: Mennesker skaber 
sig selv i samspil med andre. 

Personlighedsudvikling og sociale 
kompetencer 
 

Æstetiske, sproglige og kropslige 
udtryksformer 

Mødet med kultur og natur 

 
Vi har alle behov for at udvikle os i 
vores eget tempo og på egne 
præmisser.  
 
Vi tager barnet alvorligt, viser 
barnet respekt, anerkendelse, 
omsorg og støtte. 
 
Vi ønsker at barnet skal føle sig 
velkommen og værdifuldt i fht. 
Fællesskabet og opleve sig som 
betydningsfuldt ”Jeg er noget 
værd”. 
 
 

 
”At barnet oplever en tryghed ved 
Forårs SFO ved at der tages 
udgangspunkt i den enkeltes 
kompetencer og dets formåen. 
Samtidig have fokus på eventuelle 
signaler” 
 
Fokus på at børnene lærer 
hinanden at kende, dels ved fælles 
aktiviteter og leg. 
 
Et ugeskema som tager 
udgangspunkt i rim og remser, 
historiefortælling, kalender,- ”at 
turde stå frem” m.m. 
 
At opnå en tryghed ved skolen og 
den øvrige SFO, ved at gradvis at 
indgå i de fælles aktiviteter om 
eftermiddagen 

 
Barnet får mulighed via en 
funktionsopdelt SFO/ForårsSFO, at 
stifte bekendtskab med rum og 
rammer, hvor de kan udtrykke sig 
verbalt og nonverbalt.  
 
At børnene oplever glæden ved at 
udtrykke sig sanseligt, ro og rum til 
udfoldelse og fordybelse. 
 
At få redskaber til at sætte ord på 
følelser og tilegne sig sproglig 
viden ved at lytte og erfare fra 
hinanden. 
 
At opnå en bevidsthed omkring 
egne kropsudtryk og 
kropsholdninger og hvordan det 
kan tolkes af andre. 
 
 
 
 
 

 
At stifte bekendtskab, og udvikle 
en forståelse omkring udeliv, 
forskellige kulturer, ”det at være 
anderledes” m.m. 
 
At barnet dagligt oplever faste 
traditioner og får et nuanceret 
forhold til sundhed og mad. 
 
At børnene får en forståelse for 
motion, motorik, bevægelse, 
sundhed, miljøet. 
 
At den teknologiske verden ikke er 
en del af SFO. I SFO medbringes 
ikke med computere/spil og 
mobiltelefoner. 
 
 
 
 

Læringssyn Det daglige arbejde med børn Det daglige arbejde med børnene 
 

Det daglige arbejde med børnene 

 
Læring/udvikling er individets 
bestræbelser på at forstå og mestre 
verden. 
 
Børn læring/ udvikling ser vi som 
en dynamisk proces, der involverer 
børn og voksne. 
 
Vi tilstræber at have en institution, 
der muliggør at alle kan udvikle 
deres kompetencer, og derved 
blive motiveret til at lære/udvikle sig 
og blive bevidst om deres egen 
identitet 

 
At lytte til hinanden 
 
At barnet støttes omkring egen 
selvhjulpenhed f.eks. toiletbesøg, 
oprydning, tage tøj på m.m. 
 
At blive bedre til at håndtere egen 
konflikter 
 
Arbejde med ”mobbekuffert” 
 

 
At skabe fysiske rammer for 
udfoldelse og leg, og igennem 
iagttagelser igangsætte aktiviteter 
der støtte børnene i deres kropslig 
og sproglige udvikling. 
 
At skabe rum, hvor der er mulighed 
for at udfolde den kropslige, 
sproglige udvikling fx teater, 
fortællinger. 
 
At de voksen er bevidste omkring 
egen rollemodel i forhold til 
børnene. 
 
 

 
At der er en ugentligt udelivsdag, 
hvor børnene fx tager i skoven, 
museum. 
 
Dagligt udendørsaktivitet fx 
bålmad, rollespil 
 
Hver morgen er der boldspil, lege, 
drama i salen. 
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