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Vejle d. 27 sep. 2017 

Solvejskolens SFO - det pædagogiske grundlag 
Solvejskolens SFO tager udgangspunkt i Mål og Indholdsbeskrivelsen for SFO´er i Vejle 

Kommune. Der laves en ugentlig aktivitetsplan, som tager afsæt i disse fokusområder. 

Under hvert fokusområde er beskrevet, hvordan vi målrettet arbejder med børnenes 

nærmeste udviklingszone, med udgangspunkt i og forståelse for de udfordringer børnene har. 

I det pædagogiske arbejde tager vi grundlæggende afsæt i Børne og Unge Center Vejle Fjords 

faglige fundament i vores tilgang til børnene. 

• Identitet og venskab – i samværet med børnene, har vi fokus på, hvordan man er en 

god ven. Vi arbejder på at børnene får styrket deres verbale udtryksform, både over for 

hinanden og over for andre børn. Vi arbejder med at styrke relations dannelse, ved at 

opdyrke yderligere venskaber, med jævnaldrende børn.   

 

• Leg, Læring og Mestring – Vi laver aktiviteter og projekter, hvor børnene tager aktivt 

del i processen, med det formål at skabe læringsrum i legen mellem børnene.  

 

• Krop, Bevægelse, Sundhed – Vi har ugentlig en fast dag i hallen, hvor vi er aktive 

sammen med børnene i lege, som stimulerer børnenes motorik samt øver spilleregler i 

lege og turtagning. Vi bruger aktivt udearealet, hvor børnene har mulighed for at klatre 

i træer, hoppe på trampolin m.m. Vi benytter udearealet til fysisk udfoldelse. Vi har 

også fokus på selvkontrol igennem leg og musik eksempelvis stopdans og breakdance. 

 

• Demokrati og medbestemmelse – Børnene inddrages i hvilke aktiviteter, de gerne vil 

lave i aktivitetsplanen. 

 

• Kreativitet og innovation – I SFO’en arbejder vi med børnenes kreativitet på forskellige 

niveauer. Vi præsenterer børnene for forskellige materialer og arbejder kreativt med 

det igennem leg. Vi støtter børnene i deres innovative idéer omkring nogle konkrete 

opgaver – Det gælder f.eks. opbygning af en svævebane.    

 

• Samfundet omkring skolen – Vi besøger bl.a. rideskolen og arbejder på en mulighed for 

en ride time. Vi vil også på ture til forskellige kulturelle steder som biblioteket, 

museum, Økolariet osv…     
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• Mangfoldighed og inklusion – Med tiden vil vi gerne indgå et samarbejde med andre 

SFO’er med henblik på at danne nye venskaber og legerelationer. 

 

• Natur og science – Vi tager på ture til f.eks. Økolariet. Vi har fokus på de dyr vi finder i 

skoven. Her taler vi bl.a. om hvilke dyr det er, hvor meget de vejer, hvordan man skal 

holde en frø, og hvordan vi skal behandle dyr. 

 

• Digital teknologi – I skoletiden er digitale redskaber en del af undervisningen og i 

SFO’en anvender vi også den digitale teknologi i forskellige sammenhænge. Vi kan 

bruge Ipads i forskellige lege og til at slappe af med, hvis et barn har brug for ro efter 

en lang skoledag. Vi arbejder på at bruge den digitale teknologi på en måde som 

understøtter barnets identitetsdannelse og læring herunder også i fællesskaber og 

sociale relationer. 

 

I SFO´en arbejder vi med:  

At skabe en genkendelighed for børnene i SFO’en. Dette ved bl.a. at forberede børnene på 

dagens gang, så når skoledagen er slut ved børnene, hvilke aktiviteter der er i SFO’en. Børnene 

har indflydelse på hvilke aktiviteter, de gerne vil lave.  

Vi arbejder ligeledes med at aktiviteterne tilgodeser og udfordrer det enkelte barn og 

understøtter den læringsproces barnet har. Vi arbejder med at give børnene et læringsrum 

fyldt med leg og kreativitet og understøtter den proces ved at dokumentere SFO dagen med 

billeder, som børnene kan få med hjem til forældrene. Dette kan være dagligt eller ugentligt. I 

SFO’en har forældreinddragelse et stort fokus, og vi sender et månedligt nyhedsbrev til 

forældrene med billeder og tekst. 

Fysiske rammer: 

SFO’en bruger Børne og Unge Center Vejle Fjords faciliteter, de grønne områder omkring 

skolen, stranden ved Tirsbæk og øvrige nærliggende områder. 

Aktivitetsplan i SFO – Eksempel på Aktivitetsplan for en uge. 

 mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 
14.00 til 
15.00 

Kreativ 
værksted 

Ude liv E- Gaming Bage bolle Økolariet 

15.00 til 
16.00 

Hallen Ude liv Hallen Bræt spil Hallen 

De voksne Claus M 
Kasper 

Claus M 
Kasper 

Claus M 
Kasper 

 Claus M 
Kasper 

Claus M 
Kasper 
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SFO i ferieperioder: eks. På aktivitetsplan for en uge 

 mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 
08.00 – 
09.00 

Morgenstart Morgenstart Morgenstart Morgenstart Morgenstart 

09.00 – 
10.00 

Bræt spil Ude liv Bræt spil Bræt spil Kreativ 

10.00 – 
11.00 

Bage/madlavning Ude liv E-Gaming Værksted Rideskolen 

11.00 – 
12.00 

Bage/madlavning Udeliv E-Gaming Værksted Rideskolen 

12.00 -
13.00 

Frokost Frokost Frokost Frokost Frokost 

13.00-
14.00 

Hallen Ude liv Svømning Hallen Hallen 

14.00 -
15.00 

Se film Ude liv Svømning Tegne Hallen 

15.00 -
16.00 

Afrunding Afrunding Afrunding Afrunding Afrunding 

De voksne Ziad 
Dorte 

Ziad 
Henrik Pihl 

Ziad 
Kasper 

 Ziad 
Carsten 

Ziad 
Claus 

 

Morgenstart er med morgenmad og gennemgang af dagens gang. 

I løbet af formiddagen/eftermiddagen er der indlagt pauser bl.a. med frugtpause  

De voksne, der er tilknytte SFO’en, både i hverdagen og ferie uger er kendt af børnene. 
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