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Indledning

Ådalskolens indskolingsmodul (herefter blot omtalt som “Mini-SFO”) er en del af sko-
lens SFO, der i daglig tale til tider omtales som “Fritteren”. 

Mini-SFO udgør sammen med den øvrige del af skolens SFO et heldagstilbud for sko-
lens førskolebørn. Mini-SFO’en er åben fra 1. marts til sommerferien, hvorefter børnene
bliver elever i skolens børnehaveklasse. 

Målet med Mini-SFO’en er at give børnene den bedst mulige overgang fra børnehave
til skole og SFO. Gennem tiden i Mini-SFO’en fra marts til sommerferien får børnene et
godt kendskab til og fortrolighed med kommende nye klassekammerater, skolens voks-
ne, dagsrytmen på skolen og de fysiske rammer, inden de kommende elever starter selve
skolegangen i august i børnehaveklassen. 

En uvildig evaluering1 viser, at dette er bedre end den
traditionelle skolestart, hvor børnene første skoledag både
skulle forholde sig til skolen og SFO’en på én gang.

I henhold til Dagtilbudsloven, (LBK nr. 30 af 22/01/2015, § 8 stk. 2)

skal den pædagogiske læreplan beskrive dagtilbuddets
mål for børnenes læring inden for nedenstående temaer,
der kan genfindes som overskrifter i denne læreplan:
� Alsidig personlig udvikling

� Sociale kompetencer

� Sproglig udvikling

� Krop og bevægelse

� Naturen og naturfænomener

� Kulturelle udtryksformer og værdier.

Disse temaer er også gældende i børnehaverne, hvorfra børnene kommer. Hos os bli-
ver der tale om at give barnet mulighed for at forsætte sin udvikling indenfor
områderne. 

Kort om sociale og udviklende aktiviteter 

Det primære sigte er dels at give barnet en tryg overgang fra børnehave til skole og
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SFO; dels gennem samvær og aktiviteter at øge barnets tro på egne handlekompeten-
cer og gøre børnene trygge ved hinanden, de voksne, og hele institutionen med alle
dens delelementer.

 Hertil kommer, at de sociale og personlige kompetencer styrkes gennem samværet
og de pædagogiske, tilrettelagte aktiviteter. Det enkelte barn sammenligner sig selv
med andre jævnaldrende børn og spejler sig i dem. Hvad siger de andre, hvordan reage-
rer de på mig? 

Gennem de planlagte aktiviteter søges det enkelte barn generelt styrket til at være
klar til skolestart senere på året. Alle aktiviteter er tilpasset denne specifikke aldersgrup-
pe, og der tages hensyn til børnegruppens sammensætning.

Det skal understreges, at det ikke er meningen med Mini-SFO’en at "tyvstarte" på at
lære at læse eller regne. Vores Mini-SFO er ikke en del af selve skolegangen.

Vores hverdag er præget af:
� Sang, sanglege, rim/remser

� Siddende aktiviteter: Tegne, male, skrive, klippe og klistre, etc. 

� Oplevelser i naturen

� Aktiviteter og bevægelseslege både ude og inde

� Oplevelser i skolens nærmiljø

� Fordybelse i forskellige emner

� Styrkelse af børnenes handlekompetencer gennem hverdagens gøremål.

� Vi bruger “Legeøen”, der er et materiale, der ligger forud for “Hop om bord”, som
anvendes i bhkl.

Værdigrundlag  

Det pædagogiske grundsyn i Mini-SFO’en tager afsæt i en positiv, anerkendende un-
dersøgende tilgang og forholdemåde med respekt for forskelligheder.

Derudover henvises til skolen hjemmeside angående værdigrundlaget og formålspa-
ragraffen dækkende for hele institutionen Ådalskolen. 

Praktisk om Mini-SFO’en

I Mini-SFO er der to hold, der fysisk har base i to lokaler, der ligger i forbindelse med
resten af SFO'en på Brogårdsvej 75, DK-5260 Odense S i bygningen øst for indkørslen til
Ådalskolen. 

Ådalskolens telefonnummer er 65 96 12 30 og SFO’ens telefonnummer er 65 96 33
30.

Forældre til børn i Mini-SFO’en oprettes som brugere af skolens ForældreIntra, der

benyttes til sikker kommunikation mellem hjem og Mini-SFO, SFO og skolen. Man kan

indtil man er oprettet i ForældreIntra benytte denne mail: sfo@aada.dk

I Mini-SFO’en har hvert hold sin egen leder, som er den gennemgående, ansvarsha-
vende person for børnene og kontaktperson til forældrene. Det ene hold ledes af Mia
Nygaard, og det andert af Yvonne Kjærran.

Betalingssatserne kan ses på hjemmesiden.2

Legetøj må kun efter aftale medbringes i Mini-SFO’en.  Der bliver en ‘legetøjsdag’.
Angående arrangementer og aktiviteter i SFO’en generelt henvises til skolens hjem-

meside og ForældreIntra.
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Dagsprogram

Der er modtagelse i SFO’en lidt før
kl. 8.00, hvor Mini-SFO’en starter hver
dag. Har man behov for at have barnet i
SFO’en om morgenen, kan dette lade
sig gøre. Se sats 4 og 5 på skolens
hjemmeside om betalingssatser. 

8.00 - 9.35 Samling, hvor børnene fortæller om egne oplevelser, og de voksne giver
småbeskeder.

9.35 - 10.05 Første aktivitetsmodul. Vi laver opgaver, idræt, går på biblioteket og ture
i området, m.m.  

10.05 Vi spiser mad fra madpakken. 

10.25 - 11. 35 Legetime med opsyn. 

11.35 Børnene har fri og kan hentes. Børnene kan også gå ud at lege under opsyn på
legepladsen, og efter frikvarteret er slut kl. 12.05 fortsætte i SFO’en, hvor der vil
være personale, som børnene kender og er trygge ved. 

12.05 Børnene spiser atter af madpakken. 

Indskrivning

Børnene optages i Mini-SFO’en af skolelederen eller viceskolelederen i foråret året før
børnene starter. Det sker ved en samtale med forældrene, barnet og skolelederen, hvor
forventningerne afstemmes.

Angående opskrivningsproceduren henvises til skolens hjemmeside3. 

Inden barnet starter i Mini-SFO’en, har Mini-SFO’ens leder været på besøg i barnets
børnehave for at se barnet i dets vante miljø, og for at tale med en pædagog for at få
den bedste overlevering.

Påklædning

Børnene skal have praktisk tøj på, der kan tåle at blive beskidt, da vi vil opholde os
meget ude. 

Vi vil gerne have, at der altid er skiftetøj, regntøj, gummistøvler med tydelig navn i
deres garderoberum/kurv. Ligeledes vil vi gerne have, at I hver dag hjælper jeres barn
med at rydde op i barnets garderobe, så der kan blive gjort rent. Garderoberummet be-
des tømt hver fredag. 

Forældresamtaler

Som udgangspunkt afholdes én forældresamtale i maj eller juni, hvor der bliver en
opfølgning på barnets udvikling i Mini-SFO’en med henblik på skolestarten efter som-
merferien. Også børnehaveklasselederen kan være med i disse samtaler. 

Ved akut behov kan der til enhver tid arrangeres en samtale. 

Personalets pauser

Personalet har besluttet, at der i Mini-SFO’en ikke afholdes formelle pauser i løbet af
åbningstiden. Man vil derfor ikke opleve, at personalet går fra for at afvikle pauser. Det
vil derfor forekomme, at personalet nyder en kop kaffe i ny og næ ved børnene.
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LegetimeLegetimeLegetimeLegetimeLegetime10:25-11:35

Vi spiserVi spiserVi spiserVi spiserVi spiser10:05-10:25

AktivitetAktivitetAktivitetAktivitetAktivitet9:35 -10:05

SamlingSamlingSamlingSamlingSamling8:00-9:35

Møde indMøde indMøde indMøde indMøde indFør 8:00

FredagTorsdagOnsdagTirsdagMandag

Dette skema er blot et grundskema, der ikke er en præcis fremstilling af dagene

3 http://aada.dk/sp/44976/text/TilmeldingVentelisteSkolepenge



Syge børn

Barnet skal naturligvis være raskt for at være i Mini-SFO’en. Barnet må ikke have feber,
smitsomme sygdomme, være meget forkølet, have diarré, være utilpas eller dårlig. Kan
barnet ikke indgå i de daglige aktiviteter på grund af fysisk utilpashed, vil personalet
vurdere, om barnet skal hentes.

Barnets alsidige, personlige udvikling

Mål:
� At barnet oplever sig selv som værdifuldt, ligeværdigt og anerkendt.

� At barnet er deltager i og medskaber af det fællesskab, som Mini-SFO’en udgør.

� At barnet lærer egne og andres grænser at kende.

� At barnet lærer at have respekt for de ting, vi omgiver os med (legetøj med mere
både ude og inde).

� At barnet har lyst til at deltage i aktiviteter, hvor det kan udvikle sig, vise mod og
styrke sit selvværd.

� At barnet oplever anerkendelse og bliver respekteret som det er.

Metode:
Vi voksne skal lytte til barnet og respektere dets meninger. Ved uoverensstemmelser

mellem to eller flere børn, vil de voksne mægle mellem børnene og hjælpe dem til at
finde forskellige løsningsforslag, der tilgodeser parterne.

Vi voksne skal støtte og vejlede barnet i en ny aktivitet, og når barnet bliver trygt,
trækker den voksne sig mere i baggrunden og roser barnet, så det føler selvværd. 

Personalet skal opfordre barnet til at være en del af fællesskabet i Mini-SFO’en og evt.
selv gå med i forskellige lege for at støtte børn, der måtte have brug for støtte. Persona-
let skal være rollemodeller for børnene, give anerkendelse og anerkende børnenes
forskelligheder.

Vi snakker med børnene om, at ting, vi omgiver os med, altid har en værdi.
I dialogen med børnene fremhæves og styrkes po-

sitive adfærd via fokus på og anerkendelse af positiv
ageren.

Dokumentation:
Når børnene begynder at vise hinanden respekt

og anerkender hinandens forskelligheder, er vi godt
på vej mod målet.

Sociale kompetencer

Mål:
� At barnet føler sig inddraget og opmuntret til at

være en aktiv deltager i Mini-SFO’ens fællesskab.

� At barnet har tillid og føler tryghed ved andre
børn og voksne.

� At barnet føler ansvar og har respekt for andre.

� At barnet støttes i at knytte venskaber.

� At barnet bliver en positiv aktør i det gode
børnemiljø.

� At barnet samarbejder med andre for at opnå en fælles beslutning.
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Metode:
Gennem fælles aktiviteter styrkes det sociale fællesskab. Også madpakkespisningen

ses som en social aktivitet. Gennem forløbet i Mini-SFO’en grundlægges klassefælles-
skabet og samhørighedsfølelsen. 

Børnene opmuntres til at udtrykke sig i fællesskabet og dele oplevelser med andre.
Hvis barnet føler sig usikker ved at være midtpunkt, kan det hente støtte ved et andet
barn eller voksen.

Ved en ny aktivitet samles alle og taler om, hvad der skal ske, og børnene får lov til at
spørge ind til aktiviteten. 

Børnene får mulighed for at komme i forskellige gruppesammensætninger og derved
lære nye børn at kende. Allerede knyttede venskaber skal støttes og styrkes. 

På forskellig vis styrkes barnet til at kunne se sig selv som en vigtig og aktiv del af
helheden og fællesskabet.

Vi opfordrer børnene til at lege på tværs af venskaber og
støtter dem i disse lege. 

Har barnet og forældrene overskud til det, kan vi også støt-
te kontakten, der kan føre til legeaftaler i hjemmene. 

Dokumentation:
Når barnet tør fortælle om egne oplevelser og følelser, viser

det, at barnet føler sig trygt og som en del af fællesskabet.
Barnet viser ansvarlighed ved f.eks. at fortælle et andet

barn, hvis det har overskredet en given grænse eller regel i Mi-
ni-SFO’en. 

Udtrykt empati og ansvarlighed kan barnet vise gennem
handlinger på forskellig måde i fællesskabet. 

Sproglig udvikling

Mål:
� At give barnet muligheder for at udvikle sproget.

� At barnet lærer at bruge og aflæse kropssprog.

� At lære barnet, at sproget er vores vigtigste nuancerede  kommunikationsmiddel.

� At barnet støttes i at udvikle nysgerrighed for bogstaver, tal og andre symboler.

Metode:
Børnene opfordres til at sætte ord på deres følelser og tanker i kommunikationen

med de andre børn. Dette gælder også ved konfliktløsning.
Barnet vil få mulighed for at synge, og sige rim og remser. Vi leger sanglege, hvor vi

bruger kropssproget for at styrke dette.
Vi vil læse højt for børnene og opfordre børnene til at spille spil, hvor der forekommer

tal og symboler. Når børnene tegner og fortæller, hvad de tegner, indgår vi med aner-
kendende, lyttende og kontekst- og begrebs-udvidende kommunikation.

Vi hjælper børnene med at tale sproget korrekt.
Bandeord og stigmatiserende sprog accepteres ikke. 
Vi opfordrer børnene til at se og tyde de andre børns kropssprog og handle derefter.

Dokumentation:
Det er godt, når barnet hele tiden udvikler dets sprog og får større ordforråd. Vi søger
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at fremme barnets sproglige kompetenceudvikling gennem vores feedback.
Vi hænger børnenes tegninger med historier op. Vi lader børnene lave små optrin for

hinanden.
Når børn synger med på fællessange og begynder at synge derhjemme.

Krop og bevægelse

Mål:
� At barnets naturlige bevægelsesglæde udfoldes og udfordres.

� At barnet bliver bevidst om, at alle mennesker er forskellige kropsligt - både for så
vidt angående udseende og fysiske kompetencer.

� At barnets fin- og grovmotorik styrkes.

� At barnet bliver bevidst om egen krop og dets funktioner.

� At barnet får kendskab til sund og usund mad.

Metode:
Give børnene forskellige muligheder for at bevæge sig f.eks. i gymnastiksalen, på le-

gepladsen og boldbanen, samt i naturen. Vi ansporer til bevægelse med sang- og
bevægelseslege.

Læse og snakke om, at mennesker er forskellige, f.eks. handicappede, lade børn spør-
ge og få et naturligt forhold til dette.

Give mulighed for aktiviteter, hvor fin-/grovmotorik styrkes f.eks. lege med perler,
tegne og male, klippe og klistre, bage og meget mere.

Lade børnene udvikle deres handlekompetencer ved f.eks. selv at tage tøj af og på,
klare toiletbesøg, bære tasken, rydde op efter sig, etc. 

Lave mad sammen og snakke om, hvad der er sundt og usundt. Kigge på madpakker.

Dokumentation
At se børn, der kan lide at bevæge sig og tør afprøve nye kropslige udfordringer, og

bruge kroppen på nye måder.
At høre barnet udtrykke viden om sund og usund mad.
At se børnene udvikle deres fin/grovmotorik.

Natur og naturfænomener

Mål:
� At barnet udvikler respekt og forståelse for naturen.

� At barnet oplever naturen som kilde til leg, bevægelse, oplevelser og undren.

� At barnet bruger alle sine sanser.

� At barnet udforsker og får viden om naturen og dets fænomener.

� At barnet får mulighed for at få kendskab til naturens foranderlighed.

Metode:
Opfordre børnene til at bruge skoven (den afsikrede del), legepladsen og boldbanen,

når de trænger til kropslige udfordringer og udeoplevelser.
Bevæge sig frit omkring og opleve naturens og vejrets foranderlighed. Lære dem at

respektere planter og dyr, de møder.
Lære dem at tage ansvar for at få ryddet op i skoven og skolens nærmiljø og ikke ef-

terlade affald.
Tage på ture i naturen for at opleve naturens foranderlighed. Lade børn røre ved ting i

  Side 6 af 8

Jour. :E:\Datadirec_AADA\SFO \laereplan2015_16 25. januar 2016 www.aada.dk Tlf. 2945 0907 ka@aada.dk KA, Ådalskolen, Fangel Friskole 
©



naturen, og udforske de ting de finder. Lade dem få lov til at fordybe sig både alene og
sammen med andre. 

Lære børn at respektere planter og dyr, de møder.
Læse/høre/se forskelligt materiale om naturen.
Bruge årstider og vejrets foranderlighed, som emner og som en del af hverdagen.
Lære børnene navnene på forskellige dyr og planter.

Dokumentation:
Tage billeder af børn, der udforsker naturen. Billederne kan f.eks. komme på

ForældreIntra.
Børnene tegner ting fra naturen.
Lade børnene fortælle om, hvad vi har oplevet på turene.
Udstille hvad vi har lavet/fundet.
Veje affald og se, om der kommer til at være mindre mængder af affald.

Kulturelle udtryksformer og værdier

Mål: 
� At barnet tilbydes at deltage i traditioner, så det oplever sammenhæng og

samhørighed.

� At barnet får viden om kultur og kulturhistorie.

� At barnet er tilskuer og deltager i kulturelle arrangementer.

� At barnet får mulighed for at afprøve sine egne udtryksformer med forskellige
materialer og oplever sig som kulturudøver.

� At barnet får mulighed for at påvirke det æstetiske børnemiljø i institutionen gennem
egenproduktion.

� At barnet får et begyndende kendskab til andres kultur og traditioner.

Metode:
Vi følger de danske traditioner og højtider som f.eks. påske. 
Lade børnene lave små optrin, som de selv arrangerer og viser foran et publikum.
Læse bøger, synge børnesange, klippe/klistre, tegne/male billeder og plancher.
Gribe chancen, hvis vi møder børn, der kommer fra en anden kultur og lade dem for-

tælle eller vise ting fra deres kultur.
Deltage i kulturelle aktiviteter på skolen.
Vi fejrer børnenes fødselsdage. 

Dokumentation:
Lave arrangementer, som bliver en tradition i Mini-SFO’en. Vi vil lade børn optræde

med små optrin. 
Børnene får måske mulighed for at producere

noget i henhold til de danske traditioner. Det kun-
ne f.eks. være i forbindelse med påske eller pinse. 

Lave udstilling af ting, vi har lavet.

Børn med særlige behov

Mini-SFO’en er en lille del af en mindre institu-
tion og er dermed meget overskuelig for børn og
voksne.
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Vi er meget opmærksomme på at give plads til alle børn og tage hensyn til børnenes
udfordringer og give dem den støtte, de måtte have brug for.

Vi er endvidere opmærksomme på at give barnet, der måtte få brug for støtte, mulig-
hed for at vælge den af personalet, som det følger sig tryg ved, som evt. støtteperson.

Ved problemer som kræver mere viden fra fagpersoner, indkaldes disse gennem
kommunen.

Børnemiljøvurdering (BMV)

Der bliver regelmæssigt set på børnemiljøet i Mini-SFO’en fra børnenes perspektiv.
Der ses på de fysiske, psykiske og æstetiske forhold i Mini-SFO’ens børnemiljø, der sam-
let set skal fremme deres trivsel, sundhed, udvikling og læring.

Det er et udtryk for institutionens generelle anerkendende tilgang, at vi anser det for
meget vigtigt at inddrage børnenes viden, holdninger og meninger. Vi mener, at børn
bl.a. herigennem føler sig værdifulde og vil opleve, at de gennem ytring af deres syns-
punkter kan påvirke deres nærmiljø og dagligdag. Dette ses som et element i en gryen-
de demokrati-lære. 

På institutionens hjemmeside www.aada.dk vil børnemiljøvurderingen fremgå, når
den bliver lavet.

Der vil løbende blive arbejdet med at gøre børnemiljøet bedst muligt. Det vil bl.a. ske
som integrerede elementer i læreplanen. Således er bl.a. det psykiske børnemiljø inte-
greret i læreplanens del om barnets personlige og alsidige udvikling, og sociale kompe-
tencer. 

Det æstetiske børnemiljø sikres på flere måder, og også denne del er integreret i læ-
replanen. Cf. delen om kulturelle udtryksformer og værdier angående børnenes egne
udstillinger og værker, der ses som et element af børnenes involvering i udviklingen af
det æstetiske børnemiljø. 

Evaluering

Denne forhåndenværende pædagogiske læreplan evalueres én gang årligt af perso-
nalet i SFO’en sammen med lederne af Mini-SFO’en og Ådalskolens leder. 

Forældre kan inddrages i evalueringen. 
Fordrer resultatet af

evalueringen, at der laves
ændringer i læreplanen,
sker dette snarest.
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