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Læreplaner for FORÅRS-SFO 

Formålet med forårs SFO er at skabe en glidende overgang fra dagtilbud til skole og 

dermed støtte en sammenhængende og helheds skabende oplevelse hos børn og 

forældre. 

 

De pædagogiske læreplaner i forårs-SFO´en har tre temaer: 

 

 Personlighedsudvikling og sociale kompetencer 

- dette bliver udviklet i takt med at børnene bliver mere trygge i de nye 

rammer, og fordi vi giver dem passende og alderssvarende udfordringer. 

 Kreative, sproglige og kropslige udtryksformer 

- Dette gør vi ved at tilbyde forskellige former for kreative aktiviteter. Give 

børnene mulighed for at styrke og udvikle et godt sprogbrug. Ved at give 

børnene mulighed for at udfolde sig i fysiske aktiviteter i forhold til de 

omgivelser de befinder sig i. 

 Mødet med natur og kultur 

- Dette gør vi ved at give børnene mulighed for at opleve glæde ved og 

respekt for at deltage i ture og projekter i det fri. 

 

Personlighedsudvikling og sociale kompetencer: 

 

 For at børnene får en oplevelse af tryghed i overgangen fra dagtilbud til skole, 

vil det være forårs-SFO´ens opgave: 

 

- At være opmærksomme på, at det enkelte barn trives, og hjælpe det til at 

have nogle at lege med, hvis det har behov for det. 

- At lave fælles aktiviteter, og forskellige lege i grupper, så børnene får 

mulighed for at lære hinanden at kende. 

- At der som udgangspunkt er en genkendelig personalegruppe og en 

forudsigelig hverdag. 

- Forældrene har mulighed for at få information om barnets hverdag i forårs-

SFO´en, da dette skaber en helhed for barnet, og et godt samarbejde 

imellem forældre og pædagoger.   
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 Efterhånden som børnene bliver mere trygge i deres nye rammer, vil vi 

arbejde videre med at give dem forskellige udfordringer ud fra hvor barnet er i 

sin udvikling, som kunne være: 

  

- Lære at lytte til andre og modtage og forstå kollektive beskeder. 

- Arbejde med børnenes koncentrationsevne/fokus. 

- Øve barnet i at kunne vente til det bliver éns tur og kunne acceptere ikke 

altid at være i centrum. 

- Give børnene kendskab til skolens områder og grænser, så de kan færdes 

frit og skabe gode rammer for den frie leg.. 

- Vi vil prioritere, at børnene træner deres evne til at løse konflikter ved at 

give dem redskaber til dette. 

- Støtte dem i at hente en voksen når konflikter ikke kan klares af børnene 

selv. 

- Skabe kendskab til - og venskab med andre børn på tværs af grupperne i 

forårs-SFO´en. 

 

Kreative, sproglige og kropslige udtryksformer: 

 For at børnene får mulighed for at udfolde sig kreativt, vil det være forårs-

SFO´ens opgave: 

 

- At skabe læringsmiljøer der indbyder til kreativ udfoldelse. 

- At gribe børnenes egne ideer og fange dem i nuet. 

- At tilbyde børnene forskellige rum, materialer og former som ligger op til 

alsidige kreative udfoldelser.  

 

 For at børnene får muligheden, for at styrke og udvikle et godt sprogbrug, vil 

det være forårs-SFO´ens opgave: 

 

- At børnene øver sig i at sætte ord på egne følelser og behov, opstået konflikt 

samt oplevelser og indtryk. 

- At de voksne er rollemodeller i deres sprogbrug. 

- At vi har læringsmiljøer, som styrker den sproglige udvikling. 

- At børnene introduceres for legeøen. 

- Børnene forstår og anvender kropssprog, f.eks. at kunne se når andre børn 

er kede af det, eller selv at kunne signalere den aktuelle følelse. 
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 For at børnene får mulighed for at udfolde sig i fysiske aktiviteter i forhold til 

de omgivelser de befinder sig i, vil det være forårs-SFO´ens opgave: 

 

- At styrke børnenes finmotorik, eks.: At lege med LEGO, perleplader, holde 

på en blyant, bruge en saks og lignende. 

- Styrke børnenes grov motorik, eks.: gåture i nærmiljøet, sport, legeplads, 

gymnastiksal m.m. 

 

 

Mødet med natur og kultur: 

 For at børnene oplever glæde ved og respekt for at deltage i ture og projekter 

i det fri, er det forårs-SFO´ens opgave..  

     

- At børnene er med til at bruge udendørsarealet i al slags vejr, f.eks. bål, 

lege og boldspil.  

- Færdes hensynsfuldt i naturen. 

- Børnene få mulighed for at stifte bekendtskab med kultur i nærmiljøet, så 

som bibliotek, udedag og hvis muligheden byder sig – en evt. større tur ud 

af huset. 
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Måltider: 

Frugt ca. kl. 9.00  

Frokost ca. kl. 11.00 

Eftermiddagsmad kl. 13.30-14.30 

 

Uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

   Bibliotek  
9.05-9.35  
(gr. 3-4) 
 
9.35-10.05 
(gr. 2-6) 
 
 

 Bibliotek 
10.25-11 
(gr. 1-5) 
 
Drenge 
Gymnastik  
10.25-11.30 
 
 

     

     

 

 


