Sådan arbejder vi med De 9 fokusområder i SFO’en på Hældagerskolen
IDENTITET OG VENSKABER
Vi skaber rammer for, at børnene kan udvikle gode relationer og et positivt selvbillede på følgende måder:
o Børnene har frie legemuligheder
o Børnene har muligheder for at lege med nogle fra andre årgange
o Vi støtter børn, der skal motiveres og guides til at være mere sociale
o Vi har voksne, der har særlig tid til børn, der har brug for ekstra voksenhjælp i hverdagen
o Vi er opmærksomme på børnenes behov, når vi i det hele taget er sammen med dem i SFO’en

LEG, LÆRING OG MESTRING
Vi sikrer udvikling af børnenes legekompetence, empati, konfliktløsning og samarbejdsevner på følgende måder:
o Vi har et varieret udbud af voksenstyrede aktiviteter, der fokuserer på leg, læring og mestring.
o Vi har aktiviteter der baseres på samarbejds- og rollelege
o Vi styrker børnenes tror på, at de kan lære det, de ikke kunne, da de prøvede første gang
o Vi ønsker en fælles tilgang til konflikthåndtering, sprogbrug, og hvordan man behandler hinanden

KROP, BEVÆGELSE OG SUNDHED
Vi styrker børnenes motoriske udvikling, sunde kostvaner og skaber balance mellem fysisk aktivitet og afslapning på
følgende måder:
o Børnene kan være fysisk aktive hele året rundt. Vi bruger hallen og legepladserne hver dag
o Børnene kan deltage i bevægelsesaktiviteter fx dansekonkurrencer og sportsturneringer
o Vi har særligt fokus på at motivere børn, der ikke af sig selv vælger at være fysisk aktive
o Børnene kan deltage i afslapningsaktiviteter fx børneyoga og massage
o Vi serverer eftermiddagssnack, hvor vi varierer menuen, så børnene prøver nye madvarer

DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE
Vi sørger for, at børnene har medindflydelse på udviklingen af SFO’en på følgende måder:
o Vi har Børneråd i SFO’erne, hvor børnenes ønsker drøftes med en voksen
o Vi laver aktiviteter, hvor børnene bestemmer indholdet, og de er med til planlægningen
o Vi griber børnenes ønsker i hverdagen

KREATIVITET OG INNOVATION
Vi styrker børnenes kreativitet gennem leg og idégenerering på følgende måder:
o Børnene kan deltage i kreative projekter fx skrotkunst, musik og karneval
o Vi støtter børnene, så de selv afprøver forskellige muligheder, når de laver noget kreativt
o Børnene har mulighed for at udvikle deres innovation ved deltagelse i fx danseshows
o Vi laver fælles oppyntning med børnene ved højtider
o Vi laver aktiviteter, der målrettet udfordrer og udvikler børnenes kreativitet og innovation

SAMFUNDET OMKRING SKOLEN
Vi sørger for, at børnene oplever, at SFO’en er en del af et større samfund på følgende måder:
o Vi samarbejder med andre SFO’er, som vi besøger og får besøg af
o Vi tager børnene med på besøg på fx plejehjem, hvor vi går luciaoptog og viser teater
o Vi laver Knæk Cancer-marked, hvor vi åbner for lokalesamfundet
o Vi inviterer forældrene til forældrekaffe og aktiviteter

MANGFOLDIGHED OG INKLUSION
Vi sikrer, alle børn er en del af et inkluderende fællesskab og oplever mangfoldighed på følgende måder:
o Børnene fra skolens Centerafdeling går i almen SFO’en
o Vi sørger for aktiviteter på tværs af SFO’ernes to afdelingerne, så de er sammen på tværs af alder
o Vi har voksne, der har særlig tid til børn, der har brug for ekstra voksenhjælp i hverdagen

NATUR OG SCIENCE
Vi sørger for, at børnene får oplevelser med naturen og det virtuelle læringsrum på følgende måde:
o Vi tager på ture i naturen fx i skoven og ved bækken
o Vi laver aktiviteter i naturen fx snitteværksted, bål, køkkenhave, plante- og dyrejagt
o Vi laver kreativt skrald og skrotværksted

DIGITAL TEKNOLOGI
Vi medtænker den digitale dimension i SFO’en på følgende måder:
o Vi taler med børnene om, hvordan man bruger internettet og de sociale medier
o Vi lærer børnene at samarbejde, når de spiller computerspil
o Vi lave film med børnene
o Vi bruger både teknologien som underholdning og til udvikling af fantasien

Hvis du vil læse mere omkring Vejle Kommunes beskrivelser af fokusområderne, læs da “Mål og indholdsbeskrivelse
for SFO i Vejle Kommune”

