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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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Skårup Skole har ca. 320 elever fra 0.-9. klassetrin foruden en 
Heldagsklasse fra 0. til 6. årgang, hvor vi har 20 elever med soci-
oemotionelle udfordringer. Skolen ligger i et velfungerende landsby-
miljø 7 km nord for Svendborg. 

Vi er en del af Svendborg Kommunes idrætsskoleprojekt, og har 
desuden et udbygget samarbejde med Musikskolen i Svendborg.

I skoleåret 2022-2023 starter vi langsomt op på omstilling til at blive 
LEAPS skole. 

LEAPS står for Læring og Engagement gennem Autentiske Projek-
ter med fokus på Science.

Formålet med LEAPS er at øge trivsel, læring og engagement hos 
eleverne generelt.

Dette sker gennem projektbaseret læring, hvor eleverne fordyber 
sig i engagerende problemstillinger, der trækker tråde til det om-
kringliggende samfund - lokalt, såvel som nationalt og globalt.

Præsentation 

Gode relationer

Nysgerrighed
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Skolens vision og værdier
Skårup Skole er en skole, som arbejder kontinuerligt og inkluderende 
på at være en skole for alle børn. Vi arbejder ud fra en grundlæg- 
gende tankegang om, at alle mennesker, børn som voksne, ønsker  
at gøre det de gør så godt som muligt.

Vi tror også på, at en positiv og anerkendende tilgang til andre men-
nesker betyder, at der skabes rum for læring, udvikling, kreativitet, 
fællesskab og selvstændighed.

Vi bygger på følgende værdier:  
Ansvarlighed, Åbenhed, Fællesskab, Ligeværd, Mangfoldighed,  
Deltagelse og Engagement. 

Dette kan du læse mere om på skolens hjemmeside.

Læring hele dagen

Gåpåmod 
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Skårup Skole samarbejder med Skårup Børnehus og Oure Børnehus 
om at give børnene så god en overgang fra dagtilbud til forårsSFO 
som muligt. 

Det betyder bl.a. at de kommende forårsSFO-børn, personale fra 
børnehusene og forårsSFO-personalet mødes til socialt samvær og 
leg på Skårup Skole i forårsSFO’ens lokaler inden start d. 1/4. 

Desuden følger to pædagoger (og de første 14 dage tre medarbej-
dere) fra børnehusene med børnene i forårsSFO.  

Præsentation 

Nysgerrighed

Nysgerrighed
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I begyndelsen af forårsSFO-forløbet vil børnene hovedsageligt være 
i forårsSFO’ens lokaler, hvor vi prioriterer, at børnene får opbygget 
relationer til de andre børn og personalet, og bliver fortrolige med de 
fysiske rammer. 

Efterfølgende vil deres nye verden gradvist blive større – vi vil 
udforske skolens område, begynde at benytte skolens faciliteter, og 
deltage i aktiviteter med resten af skolens SFO. 

Vi vil desuden have et målrettet samarbejde med børnenes kom-
mende børnehaveklasseleder og skolepædagog. Børnene kommer 
f.eks. til at besøge deres kommende klasse, så de kan lære klas-
selærer, klassepædagog og de fysiske rammer at kende. 

Gennem leg og aktiviteter med de andre børn i indskolingen, vil vi 
sikre, at børnene i forårsSFO får skabt kontakt og etablerer ven- 
skaber på tværs af alder og klasser. 

Det er vores overbevisning, at 
børnene, med et godt kendskab 
til struktur og rammer og med 
relationer til kammeraterne på 
plads, får et større overskud 
til at fokusere på skolestarten, 
som dermed kan blive en mere 
tryg, rar og lærerig oplevelse.

Gåpåmod 

Gåpåmod
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Dagsprogram kan se således ud:

Ugeplan

Bevægelse

Bevægelse

Tidspunkter Daglige aktiviteter

Kl. 06.30 - 07.50 Morgen SFO - morgenmad frem til 7.30

Kl. 07.50 - 09.00  Leg og læring i læringsmiljøerne på 
børne- og vokseninitiativ.

Kl. 09.00 - 09.45 Formiddagssamling og formiddagsmad

Kl. 09.45 - 11.00  Leg og læring i læringsmiljøer - forløb i 
egne lokaler, hal, sløjd, hjemkundskab, 
naturen, ture mm.  

Kl. 11.00 - 11.30 Frokost

Kl. 11.30 - 12.00 Stille stund - historie, stille musik el. lign.

Kl. 12.00-13.30 Leg og læring udendørs

Kl. 13.30  Overgang til SFO og mulighed for efter-
middagsmad. Herefter leg og aktiviteter 
sammen med resten af SFO

Kl. 16.45 SFO lukker (fredag kl. 16.00)
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Et godt forældresamarbejde
Det er en grundlæggende forudsætning for alle børns trivsel, ud-
vikling og læring, at forældre og medarbejdere sammen skaber 
rammen for et konstruktivt og ansvarsfuldt samarbejde. 
Derfor vægter vi den gode dialog med jer forældre højt.  

Kommunikation og dialog 
Som forældre får I et UNILOGIN til AULA. Aula er stedet, hvor skolen 
(herunder SFO og forårsSFO) kommunikerer med jer forældre. 
Her sender vi meddelelser og nyhedsbreve, og I har mulighed for at 
sende beskeder til skolen. 
Når der er specielle arrangementer, får I direkte besked via AULA. 

Forældresamarbejde

Gåpåmod

Gåpåmod 
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Forældresamarbejde

Bevægelse

Fem forældretips
Et godt forældresamarbejde kræver åbenhed, dialog og tillid mellem 
forældrene.

Bliv en god rollemodel med fem forældretips. 

1.  Støt dit barn i at indgå legeaftaler på kryds og tværs med alle i 
børnegruppen. Det er en god erfaring for dit barn at få forskellige 
legeoplevelser med mange forskellige børn. Samtidig er du med til 
at sikre, at alle børn i gruppen har legeaftaler og dermed en plads i 
fællesskabet.

2.  Tal ikke dårligt om de andre børn i børnehaven/skolen eller om 
deres forældre. Negative ord om dit barns børnehave- eller skole- 
kammerater bliver let til modvilje mod bestemte børn - støt i  
stedet dit barn i at være positiv og åben overfor alle. Kan du f.eks. 
alle kammeraternes navne? Siger I “hej” til alle børn og voksne, når 
du bringer og henter dit barn? 

Bevægelse
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Gåpåmod 

3.  Drøft og indfør en social fødselsdagspolitik på det første 
forældremøde i børnehaveklassen. Fødselsdage betyder meget 
for børnene, og det gør ondt på de børn, som ikke inviteres med 
og ingen gæster får. 

4.  Giv dit barn opmuntring til at støtte og forsvare kammerater, der 
ikke kan forsvare sig selv. Børn, der er udenfor i børnegruppen, 
har brug for en håndsrækning og en invitation fra en god kam-
merat. Børn, der er gode til at hjælpe, trøste og forsvare andre, 
vokser indeni og udenpå! 

5.  Vær åben og positiv, når andre forældre fortæller om deres 
barns problemer. Det er meget sårbart at fortælle på f.eks. et 
forældremøde, at ens barn er ked af det i skolen og SFO og har 
brug for legeaftaler og kammer-
ater. Det er lettere, hvis de andre 
forældre er lydhøre og åbne.

Gåpåmod
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Praktiske informationer
Skårup Skole
Østergade 53, 5881 Skårup
Tlf. 62 23 48 84

Datoer:
•  Opstart onsdag d. 1. april 2023

•   Fællesarrangement for børnehusene og  
Skårup Skole. Vi evaluerer ForårsSFO og  
ser frem mod børnehaveklassen.  
Arrangementet er for forældre og afholdes  
tirsdag d. 6. juni 2023 kl. 17.00-19.00  
på Skårup Skole.
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Steen Christian Knutzen, skoleleder


