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Retningslinjer/Rammebetingelser for arbejdet med 

mål- og indholdsbeskrivelser i 

skolefritidsordningerne 
 

I Vision for læring og dannelse - for de 0-18 årige i Svendborg Kommune, i Svendborg 

Kommunes sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 samt i Vision for 

folkeskoler i Svendborg Kommune beskrevet. Det danner udgangspunkt for 

det pædagogiske arbejde i skolefritidsordningerne i kommunen. 

Skolebestyrelserne fastsætter mål- og indholdsbeskrivelser for de enkelte 

skolefritidsordninger. 

 

Byrådet fastsætter følgende rammer for mål- og indholdsbeskrivelserne: 

 

1. Mål- og indholdsbeskrivelsen skal angive, hvilke klassetrin samt eventuelt tillige 

alderstrin skolefritidsordningen omfatter. 

 

2. Mål- og indholdsbeskrivelsen skal angive, hvordan skolefritidsordningerne medvirker til 

udmøntningen af kommunens sammenhængende børnepolitik, jf. servicelovens § 19, 

stk. 2. 

 

3. Mål- og indholdsbeskrivelsen skal inden for rammerne af folkeskolens formål angive mål 

for samspillet mellem skolefritidsordningens aktiviteter, skolens undervisning og 

samarbejdet mellem skole og hjem. Beskrivelsen skal endvidere angive den 

overordnede ramme for de pædagogiske aktiviteter og det samarbejde med forældrene, 

der foregår i skolefritidsordningen. 

 

Det skal blandt andet fremgå af mål- og indholdsbeskrivelsen, i hvilket omfang og på 

hvilken måde skolefritidsordningen: 

 

 tilbyder lektiestøtte 

 

 gør en målrettet indsats i forhold til støtte eller udfordringer til elever med særlige 

behov, forudsætninger m.v. 

 

 inddrager krop og bevægelse i hverdagen, herunder i hvilket omfang det sker i 

samarbejde med idrætsforeninger eller lignende. 

 

4. Mål- og indholdsbeskrivelsen skal indeholde overvejelser om balancen mellem 

voksenorganiserede og elevernes selvvalgte aktiviteter med henblik på at sikre 

elevernes medindflydelse på, hvad de skal foretage sig i skolefritidsordningen. 

 

5. Mål- og indholdsbeskrivelsen skal angive, hvordan sammenhængen sikres ved 

overgang fra dagtilbud til skolefritidsordning, herunder ved videregivelse af oplysninger 

om eleverne. Beskrivelsen skal i de tilfælde, hvor eleverne starter i 

skolefritidsordningen på et tidligere tidspunkt end i forbindelse med skoleårets start i 

børnehaveklassen, angive, om og i givet fald på hvilken måde arbejdet med 

dagtilbuddenes pædagogiske læreplaner videreføres indtil skoleårets start. 

 

Inden for rammerne af mål- og indholdsbeskrivelsen udfyldes det lokale råderum for den 

enkelte skolefritidsordning gennem skolebestyrelsens principper, ledelsens og medarbejdernes 

beslutninger samt i samarbejde med forældrene i det daglige pædagogiske arbejde. 


