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Indledning

Formål:

Vi ønsker at bruge denne beskrivelse som et levende arbejdsredskab for os selv og som en 
indføring for dig som læser i vores dagligdag i Kirkebakkeskolens SFO & KLUB.

Kort om os:

I SFO & KLUB har vi valgt at arbejde i funktionsgrupper for at sikre børnenes alsidige læring og 
udvikling. Vi vil gerne sikre, at vores SFO afspejler børnenes forskellighed og derfor tilbyder vi 
forskellige typer af aktiviteter. Vi er børnenes rollemodeller og børnene skal kunne identificere sig 
med os og lade sig inspirere af os. Nogle børn har brug for tid til at observere og blive klar, før de 
springer ud i en aktivitet. Derfor kører vores aktiviteter oftest over en måned ad gangen. Det giver 
også mulighed for, at børnene kan nå omkring de forskellige aktiviteter, hvis de gerne vil prøve 
det hele.

Funktionsgrupperne arbejder med emner inden for hver deres område, som er

Idræt og natur
Musik, drama og kreativitet
IT, teknologi og klub

Funktionsgrupperne forholder sig alle til de 9 fokusområder, Kirkebakkeskolens SFO & KLUB skal 
arbejde med (jf. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune, Børn & Unge).

Vi har i denne mål- og indholdsbeskrivelse sammensat funktionsgruppernes arbejde og målsæt
ningerne med de 9 fokusområder, så SFO & KLUB fremstår som den helhed, vi kendetegner os 
selv ved.
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IDENTITET OG VENSKABER

Fokusområde 1

Vi er nærværende og ser det enkelte barn gennem aktiv deltagelse i de forskellige aktiviteter samt 
gennem både personlige og upersonlige samtaler. Vi udfordrer børnene til at deltage i ukendte 
aktiviteter og fællesskaber for at de skal lære sig selv endnu bedre at kende. Vi støtter og vejleder 
børnene efter behov. Når vi motiverer børn til at deltage i aktiviteter, de ikke selv troede, de kunne 
gennemføre, er vi med til at udvikle deres positive selvbillede. Vi italesætter de succesoplevelser, 
børnene får. Vi kan altid se den positive udvikling og de skridt børnene tager i den rigtige retning. 
- Også når skridtene er meget små.

Vi tilbyder aktiviteter, der sikrer, at alle børn har mulighed for at vælge fællesskabet til. Børnene 
har mulighed for at gå til og fra aktiviteterne i det omfang, fælleskabet tillader det. Vi tilbyder 
aktiviteter bredt på tværs af årgange, hvor alle har mulighed for at deltage og gennem aktiviteten 
finde nogen, der har samme interesse som sig selv - også selvom man ikke kender hinanden fra 
andre sammenhænge. Når børn er sammen om aktiviteten, er alder og køn ingen hindring for at 
samarbejde og lære hinanden at kende. At finde fælles interesse kan være starten på et godt 
venskab.

Vi bruger vores aktiviteter til at skabe relationer barn/barn og barn/voksen. Aktiviteterne giver 
børnene mulighed for at være “mesterlære” for andre børn. Aktiviteter styrker og bevidstgør 
børnene om egne og andres kompetencer og talenter. At prøve ting af uden at der er en “facitliste” 
og prøve sig frem, giver mod og tro på egen kunnen.
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LEG, LÆRING OG MESTRING

Fokusområde 2

I legen afprøver børn deres sociale færdigheder og vi støtter og guider dem i deres udviklingen, 
så de mestrer og forstår de sociale spilleregler i legen. I legen udvikler børnene personlige og 
sociale færdigheder gennem indbyrdes forhandlinger med hinanden. Legens spilleregler afspejler 
oftest samfundets spilleregler og derved kan børnene drage mange paralleller mellem legen og 
virkeligheden.

Ud fra vores kendskab til børnene vælger vi enten at gå foran (tage styringen), gå med eller gå 
bag ved (børnene får styringen) i leg og aktiviteter for at fremme det enkelte barns læring og 
udvikling.
Når vi er på skrænten, finder mooncars frem og går på tarzanbane vælger vi ofte at gå bag ved 
og for alvor give børnene mulighed for at afprøve deres egne ideer og tage initiativ til leg. Det 
samme gælder, når børnene gerne vil lege med puderne, lege i dukkekrogen, køre med 
fjernestyrede biler og lignende.

I de voksenstyrede aktiviteter er det os, der sætter rammen for børnenes læring. Vi går foran og 
vi går med. Vi introducerer børnene for forskellige aktiviteter. Det kan være aktiviteter, der udvikler 
børnenes kompetencer og ansvarlighed. Et teaterstykke hvor børnene selv er med til at skrive 
manuskriptet. Svømning (vandtilvænning, svømmefærdigheder mm.) som giver børnene 
mulighed for at lege med vand i fællesskab med vennerne.

Gennem dialog med de voksne har børnene altid mulighed for medbestemmende til selve 
aktiviteten. Meget er planlagt og forberedt med et mål for øje. Der er dog altid plads til børnenes 
egne idéer. Der kan spindes videre på idéerne i forhold til det, vi på forhånd havde planlagt eller 
idéerne kan sætte gang i helt nye aktiviteter.
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KROP, BEVÆGELSE OG SUNDHED

Fokusområde 3

Sundhed er et begreb, der ikke begrænser sig til det kropslige, men også indbefatter det mentale 
og det sociale i børnenes generelle trivsel.

Børnene profiterer i høj grad, både kropslige, psykisk og socialt, når de sammen med vennerne 
deltager i bevægelseslege.

Vi igangsætter forskellige aktiviteter som udfordrer børnenes sanser, deres personlige og sociale 
udvikling. Vi arbejder med at fremme fysisk, psykisk og social robusthed gennem børnenes 
interesse for bevægelse og et aktivt liv. Vi giver børnene mulighed for at skabe erfaringer med at 
bruge kroppen ved at variere tilbuddet i gymnastiksalen, fx motorikbane, brydning, samarbejds- 
leg. Vi skaber rammerne, der giver børnene mulighed for at opnå succesoplevelser med kroppen. 
Vores aktiviteter er fleksible, hvilket betyder barnet kan deltage i korte eller længere intervaller.

Børnene udvikler blandt andet deres finmotorik, når de spiller brætspil og er med til kreative 
aktiviteter såsom maling og syning. Børnene udvikler deres grovmotorik, når de deltager i fysiske 
spil som fodbold, stikbold, bordtennis, bordfodbold og Just Dance.

5



DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE

Fokusområde 4

Når vi planlæger vores aktiviteter, tager vi oftest udgangspunkt i dér, hvor børnene er. Det 
betyder, at børnene har stor indflydelse på hvilke aktiviteter vi tilbyder. Det er altid muligt for 
børnene at komme med gode idéer til videreudvikling af aktiviteterne.

Gennem dialog er børnene på demokratisk vis med til at bestemme reglerne i legen/aktiviteten i 
samarbejde med de voksen. Dette giver børnene en forståelse for forhandling og kompromis, 
som de kan bringe med sig videre, når de er på egen hånd fx i frikvartererne og i andre sociale 
kontekster.
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KREATIVITET OG INNOVATION

Fokusområde 5

Når vi inddrager børnene i snakken om aktivitetstilbuddene oplever vi en fælles idégenerering. 
Når børnene er i aktiviteterne, inspirerer de hinanden til forskellige løsninger og muligheder. Vi 
ser stor kreativitet og innovativ-tænkning, når børnene eksempelvis laver skrot-botter, laver musik 
og teater eller slipper fantasien løs i billedkunst.

Børnene har mulighed for at stifte bekendtskab med forskellige redskaber og materialer, når vi fx 
tilbyder sang, stomp, rytme- og instrumentlege, laver filttitter, vindmøller og giver os i kast med 
gymnastikredskaberne.
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SAMFUNDET OMKRING SKOLEN

Fokusområde 6

Når børnene starter i KLUB tilbyder vi helt særlige KLUB-aftener, hvor vi blandt andet er ude af 
huset til forskellige aktiviteter som fx bowling.
For SFO børn på 3. årgang tilbydes der hvert år en tur til Kattegatcentret, hvor vi deltager i Zzzov 
med hajerne arrangement.

Særligt i ferierne gør vi brug af stranden, skoven, de omkringliggende legepladser og byen. Det 
kan være badetur ved Tirsbæk, indsamling af kogler i skoven, besøg i Økolariet og lignende.
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MANGFOLDIGHED OG INKLUSION

Fokusområde 7

Da vi har børn med forskellige baggrunde, både kulturelt, men også socialt og personligt, møder 
børnene dagligt mangfoldighed og forskellighed, når de opholder sig i SFO/KLUB. Vi leger og 
tilbyder aktiviteter på tværs af alder, køn og baggrund.

Vi hjælper altid børnene med at løse deres konflikter - hvis der er behov for vores hjælp. Vi bruger 
forskellige konflikthåndteringsredskaber, fx Konflikttrappen. Vi anerkender deres oplevelser og 
følelser i forbindelse med konflikten. Vi guider og støtter børnene i at løse konflikter på en 
hensigtsmæssig måde.
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NATUR OG SCIENCE

Fokusområde 8

Hver år i foråret, udruger vi kyllinger i SFO. Her oplever børnene på helt tæt hold, hvordan en 
kylling bliver til og dens kamp for at komme ud af ægget. De kan se, hvor hurtigt de udvikler sig 
og at livet nogle gang er skrøbeligt, hvilket også giver nogle gode snakke om livet.

Vi bruger naturen hele året. Børnene oplever de 4 årstider og hvilke fordele/ulemper, der er 
forbundet med disse. Vi presser blade, samler kastanjer, leger med sne og meget andet.
Flere gange om året benytter vi vores bålhus, hvor vi laver alt fra popcorn til suppen.

Når vi bruger naturen, lærer børnene hvordan de skal begå sig i den, hvad end det er i skoven 
eller ved stranden. De får en forståelse for, hvornår man kan bade og hvornår man kan bygge 
snemænd. De får kendskab til naturens liv og hvordan vi sammen har et ansvar for at passe på 
naturen og dens dyr.
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DIGITAL TEKNOLOGI

Fokusområde 9

I SFO & KLUB skal børnene hver dag selv trykke sig til aktiviteter/steder i Tabulex-systemet på 
vores skærme. Børnene har hver dag mulighed for at låne en I pad til pædagogiske aktiviteter, fx 
høre musik på trappen med discokuglen.
Børnene har mulighed for at bygge og lege med robotter, deltage i spilleklub og lære om digital 
dannelse. Vi går i dialog med dem, om de spil de spiller og hvordan de bruger deres 
mobiltelefoner. Vi taler med børnene om brugen af de sociale medier, hvordan man agerer i det 
digitale univers, sprogbrug, etik og moral.
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