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Kære forældre 

I Svendborg Kommune er børn i forårsSFO fra 1. april til 31. juli. 
ForårsSFO er hverken børnehave eller skole, men et tredje 
pædagogisk tilbud. ForårsSFO er en naturlig forlængelse af 
det lærings- og udviklingsforløb, som dit barn har været en 
del af i dagtilbud og er medvirkende til, at der er en rød tråd 
mellem dagtilbud og skole.

Indholdet i forårsSFO tager afsæt i det pædagogiske grund-
lag, og læringsmiljøet planlægges inden for de seks lære- 
planstemaer.

Barnesynet - At være barn har en værdi i sig selv
Dannelse og børneperspektiv - Børn skal høres og tages alvorligt 
Legen - Legen skal være en gennemgående del af forårsSFO
Læring - Læring skal forstås bredt 
Børnefælleskaber – Leg, læring og dannelse sker i børnefællesskaber, 
som de pædagogiske medarbejdere fastsætter rammerne for

Pædagogisk læringsmiljø - Trygt og stimulerende læringsmiljø som 
udgangspunkt for arbejdet med børns trivsel og læring

DET PÆDAGOGISKE GRUNDLAG

Barnets perspektiv

Sammenhæng med børnehaveklassen
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•  Alsidig personlig udvikling
•  Social udvikling
•  Kommunikation og sprog

•  Krop, sanser og bevægelse
•  Natur, udeliv og science
•  Kultur, æstetik og fællesskab

DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

De seks læreplanstemaer skal ses i sammenhæng og i samspil 
med hinanden, så dit barn oplever helhed i sin trivsel og læring.  
De pædagogiske medarbejdere har ansvaret for at støtte, guide 
og udfordre dit barn, hvad enten der er tale om leg, planlagte  
aktiviteter, rutiner eller spontant opståede situationer.

Forældresamarbejde – Et godt forældresamarbejde skal have  
fokus på at styrke barnets trivsel og læring 

Børn i udsatte positioner - Alle børn skal udfordres og opleve  
mestring i lege og aktiviteter

Sammenhæng med børnehaveklassen – sammenhæng  
handler blandt andet om at understøtte børns sociale  
kompetencer, tro på egne evner, nysgerrighed mv.

Leg har en værdi i sig selv

Alle børn skal udfordres og opleve mestring
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Kære børn
Nøj, hvor vi glæder os til at lære jer at kende! Vi glæder os også til, at I skal 
lære os og vores skole at kende.

I vil få en masse nye kammerater, og vi skal lave mange sjove aktiviteter 
sammen med jer i løbet af tiden i forårsSFO. 

I forårsSFO har vi vores helt eget sted/egne lokaler, men vi vil også være 
med på skolen en gang imellem i de aktiviteter, de andre børn også er med 
til fx morgensang, komme på biblioteket, bruge gymnastiksal og mange 
andre ting. Vi skal selvfølgelig også på besøg i børnehaveklassen og se, 
hvad de laver og møde de voksne der.

Kære forældre
Vi glæder os til at se jer i forårsSFO med start april 2023.
På vores hjemmeside Ørkildskolen.dk under ”Kommende forældre” kan 
I og jeres børn holde jer orienteret i forhold til tiden frem til forårsSFO 
start og naturligvis også tiden herefter.
Indtil vi starter, er der flere arrangementer som åbent hus og informa-
tionsmøder. Datoer for disse fremgår også på hjemmesiden. 
Yderligere vil vi løbende holde jer orienteret om, hvordan opstarten 
bliver med nyhedsbreve i foråret. Til den tid, sendes disse på Aula, som 

Velkommen i Ørkildskolens 
forårsSFO 

Gode relationer

Nysgerrighed
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fremadrettet vil være kommunikationsredskabet mellem jer forældre 
og skolen. Hvis I ikke kan komme på Aula, skal I henvende jer til vores 
sekretariat på tlf. 62 23 63 01, som vil være klar til at hjælpe.
For at give jeres børn en tryg overgang fra dagtilbud til forårsSFO, er 
samarbejdet med jer forældre rigtig vigtigt for os. I er dem, der kender 
jeres børn bedst og det er derfor vigtigt, at vi har en god dialog, så vi 
sammen kan give jeres barn den bedste start. Vi vil dagligt arbejde for, at 
alle børn skal være trygge i forårsSFO ved at få opbygget gode relation-
er til både voksne og de andre børn. Desuden sørger vi for, at børnene 
møder en dagligdag, der har struktur og genkendelighed.

Læring hele dagen

Gåpåmod 
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Tiderne mellem  
kl. 6:30 og 16:30 kan variere lidt.

Eksempel på dagsplan

Trygt og stimulerende læringsmiljø

Bevægelse

Tidspunkter Daglige aktiviteter

kl. 6.30  SFO åbner. Børnene er sammen med de øvrige  
SFO-børn i morgen-SFO. 

kl. 8.00  Vi går i vores egne lokaler, hvor vi laver forskellige  
aktiviteter, efterhånden som børnene kommer.

kl. 8.45   Her vil vi gerne have, at alle er mødt, så vi kan komme  
i gang med dagens program, der består af forskellige  
aktiviteter med leg og læring, hvor vi er sammen eller  
er i små grupper. Vi vil holde pauser i skolegården,  
mens de andre børn på skolen er i klasserne.  

kl. 11.15 Frokost. Vi spiser madpakker.
kl. 12.00 Legeplads og evt. siesta.

kl. 13.30 Eftermiddagsaktiviteter.
kl. 14.00  Om eftermiddagen er vi sammen med de øvrige børn  

i SFO, hvor der er aktiviteter af forskellig art. Vi har  
vores eget lokale i tilknytning til den øvrige SFO. Der  
vil være personale fra forårsSFO om eftermiddagen  
frem til ca. kl.15.30, hvorefter børnene samles i SFO  
den sidste time frem til kl. 16.30.

kl. 16.30 SFO lukker.
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ForårsSFO’s indhold
Vores grundlag for arbejdet i forårsSFO er, foruden viden om førskole-
gruppen, “Den styrkede pædagogiske læreplan” og ”de seks læreplan-
stemaer”, der også arbejdes med i dagtilbuddet. Derudfra tilrettelægger 
vi alderssvarende og relevante aktiviteter for børnene. Det kan være 
højtlæsning, fordybelse i emner, tegne, male, bygge, små opgaver og 
kreative værksteder og aktiviteter som fx ture og bevægelse. 
Vi prioriterer legen, fordi gennem leg lærer børn mange færdigheder og 
får erfaringer, som er værdifulde i deres videre udvikling og dannelse. 
Legen har stor betydning for børnenes sociale og personlige udvikling. 
Børnene danner gennem legen relationer til nye kammerater, de lærer 
gensidig respekt, at lytte til hinanden og at kunne samarbejde på nye 
måder. Vi vil som voksne være tæt på og guide i de svære situationer, så 
børnene kan lære af det.
Vi øver børnene i nye færdigheder og giver tid til fordybelse.  

Til slut lidt praktisk information
Der er forårsSFO både på afdeling Byen og Øst, og børnene kommer i den 
forårsSFO, hvor de skal gå i 0. årgang. 

ForårsSFO på afd. Byen er beliggende i Stueetagen i C-bygningen, der 
vender ud til Fruestræde. I samme bygning har 0. årgang og den almene 
SFO lokaler. 

ForårsSFO på afd. Øst har sin egen villa til rådighed. Den ligger lige ved 
siden af skolen, i den side hvor 0. årgang og den almene SFO har lokaler.

Aktiviteter og leg i forårsSFO

Godt foræældresamarbejde

Gåpåmod 
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Skolens hjemmeside
Skolens hjemmeside: www.ørkildskolen.dk

ForårsSFO
Ørkildskolen
Østre Skolevej 2/ Skolegade 2
5700 Svendborg
Tlf. kontor 62 23 63 01

Stine Rosager 
Hestbek 
Pædagogisk leder
Tlf.: 24 49 55 13
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Medarbejdere:
Der er tilknyttet pædagoger fra dagtilbud og med- 
arbejdere fra skolen i forårsSFO. Medarbejderne 
bliver fordelt på afdeling Byen og Øst efter børne- 
tallet på de to afdelinger.

Åbningstid: 
Kl. 6:30 - 16:30 på hverdage.

Lukkedage: 
Fredag efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag og 
ugerne 29 og 30.


