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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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Thurø Skole - en skole for alle
Thurø Skole er en tosporet grundskole fra 0.- 6. klasse. Elevtallet 
er ca. 300.

 Vi er en skole:
•  Der arbejder med fællesskabet som bærende værdi, hvor alle 

elever skal lykkes.

•  Der som idrætsskole arbejder med sammenhængen mellem kost, 
læring, bevægelse, helbred og livskvalitet.

•  Der arbejder aktivt med det digitaliserede dannelsesmiljø.

•  Der træffer bæredygtige valg og bidrager til elevernes forståelse 

Præsentation 

Gode relationer

Nysgerrighed

THURØ SKOLE – EN SKOLE FOR ALLE 
 
Thurø Skole er en tosporet grundskole fra 0.-6. klasse. Elevtallet er ca. 300. 
Vi er en skole: 

● Der arbejder med fællesskabet som bærende værdi, hvor alle elever skal lykkes. 
● Der som idrætsskole arbejder med sammenhængen mellem kost, læring, bevægelse, helbred og 

livskvalitet. 
● Der arbejder aktivt med det digitaliserede dannelsesmiljø. 
● Der træffer bæredygtige valg og bidrager til elevernes forståelse for nødvendigheden af at skabe de 

bedst mulige betingelser for mennesker og miljø både nu og i den fjerne fremtid. 
● Der danner eleverne til en globaliseret fremtid, hvor interkulturel kompetence, kreativitet, 

innovation og samarbejde er væsentlig. 
 
Thurø Skole er en skole, hvor familier og lokalsamfund er en positiv ressource, og en skole, hvor 
fællesskabet er vigtigt, samt hvor alle har en plads. 
 

 
 

MÅL FOR FORÅRSSFO PÅ THURØ SKOLE 
 

▪ Skabe en tryg og let overgang for alle børn. 
▪ Skabe en tryg og forudsigelig hverdag for den enkelte i fællesskabet. 
▪ Fokus på trivsel og sociale relationer. 
▪ Alle skal have opbygget gode relationer til de andre børn og voksne. 
▪ Skabe langsom tilvænning til skolen med tilhørende rutiner, omgangsformer og regler på skolen. 
▪ Arbejde med temaerne fra Styrkede pædagogiske læreplaner. 

 
”En god skolestart har betydning for, hvordan det går resten af skoletiden og danner grundlag for, 
at alle vores børn bliver så dygtige, som de kan, uanset baggrund. Det er et vigtigt mål her på Thurø 
Skole”. 
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for nødvendigheden af at skabe de bedst mulige betingelser for 
mennesker og miljø både nu og i den fjerne fremtid.

•  Der danner eleverne til en globaliseret fremtid, hvor interkulturel 
kompetence, kreativitet, innovation og samarbejde er væsentlig.

Thurø Skole er en skole, hvor familier og lokalsamfund er en positiv 
ressource, og en skole, hvor fællesskabet er vigtigt, samt hvor alle 
har en plads.

Mål for forårsSFO på Thurø Skole
•  Skabe en tryg og let overgang for alle børn.

•  Skabe en tryg og forudsigelig hverdag for den enkelte i  
fællesskabet.

•   Fokus på trivsel og sociale relationer.

•  Alle skal have opbygget gode relationer til de andre børn og 
voksne.

•  Skabe langsom tilvænning til skolen med tilhørende rutiner, om-
gangsformer og regler på skolen.

•  Arbejde med temaerne fra Den styrkede pædagogiske  
læreplan.

Læring hele dagen

Gåpåmod 

”En god skolestart har betydning for, hvordan det går  
resten af skoletiden og danner grundlag for, at alle vores 
børn bliver så dygtige, som de kan, uanset baggrund.  
Det er et vigtigt mål her på Thurø Skole”.
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Hvad er forårsSFO?

ForårsSFO på Thurø Skole er en forlængelse af børnehaven og skal 
ses som en bro mellem børnehave og skole. En bro, som børnene 
i løbet af foråret vil gå hen over – nogle i løb og andre med mindre 
skridt. Børnene skal udvikles fra børnehavebørn til skoleelever. Det 
kan være en stor omvæltning, som vi, skole og forældre, skal arbejde 
sammen om.

I forårsSFO er der fokus på flere ting. Først og fremmest skal der 
skabes en tryg og forudsigelig hverdag for den enkelte i fælles- 
skabet. Alle børn skal lære hinanden, personalet og skolen godt at 
kende, så de føler sig trygge og får opbygget så gode sociale rela-
tioner, at de kan trives godt på skolen.
 

Indhold
I forårsSFO vil vi skabe trygge rammer for børnene, i såvel små  
som store enheder, med mulighed for at udfolde sig personligt,  
socialt og fagligt. Børnene skal kunne være nysgerrige, aktive og 
medskabende i processen i at udforske verden omkring dem.

I den første tid skal alle lære hinanden at kende. Vi vil arbejde mål-
rettet med trivslen og relationerne børnene imellem samt mellem 
børnene og de voksne. Det gøres blandt andet med fællesskabs- 
orienterede lege og aktiviteter. Skolen skal udforskes, så børnene 
hurtigt føler sig trygge og hjemmevante.

ForårsSFO på Thurø Skole

Gode relationer

Nysgerrighed
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Derefter vil forskellige temaer give mulighed for trivsel, læring, leg, 
kreative udfoldelser og fordybelse tilpasset den specifikke alders-
gruppe.

Aktiviteterne i forårsSFO tager udgangspunkt i “Den styrkede pæda-
gogiske læreplan”, som der også arbejdes med i børnehaven.

Vi vil derfor arbejde med børnenes alsidige personlige udvikling, 
børnenes sociale udvikling, kommunikation og sprog, krop, sanser og 
bevægelse, natur, udeliv, science og kultur, æstetik og fællesskab. 
I løbet af tiden i forårsSFO bliver børnene langsomt mere og mere 
integrerede i skolens daglige rytme med fælles morgensamling, 
frokost og frikvarterer med resten af skolen.

Dermed vil børnene få mulighed for at vænne sig til alt det praktiske, 
få nye venner og lære de nye voksne at kende. Alt sammen noget, 
der gør overgangen til skolen lettere.

Når vi når sommerferien, er børnene klar til skoledage i børnehave- 
klassen med de tilhørende rutiner, omgangsformer og regler på 
skolen.

Læring hele dagen

Gåpåmod 

FORÅRSSFO PÅ THURØ SKOLE 
 
HVAD ER FORÅRSSFO 
ForårsSFO på Thurø Skole er en forlængelse af børnehaven og skal ses som en bro mellem børnehave og 
skole. En bro, som børnene i løbet af foråret vil gå hen over – nogle i løb og andre med mindre skridt. 
Børnene skal udvikles fra børnehavebørn til skoleelever. Det kan være en stor omvæltning, som vi, skole og 
forældre skal arbejde sammen om. 
I forårsSFO er der fokus på flere ting. Først og fremmest skal der skabes en tryg og forudsigelig hverdag for 
den enkelte i fællesskabet. Alle børn skal lære hinanden, personalet og skolen godt at kende, så de føler sig 
trygge og får opbygget så gode sociale relationer, at de kan trives godt på skolen.  
  

  
INDHOLD 
I forårsSFO vil vi skabe trygge rammer for børnene, i såvel små som store enheder, med mulighed for at 
udfolde sig personligt, socialt og fagligt. Børnene skal kunne være nysgerrige, aktive og medskabende i 
processen i at udforske verden omkring dem. 
I den første tid skal alle lære hinanden at kende. Vi vil arbejde målrettet med trivslen og relationerne 
børnene imellem samt mellem børnene og de voksne. Det gøres blandt andet med fællesskabsorienterede 
lege og aktiviteter. Skolen skal udforskes, så børnene hurtigt føler sig trygge og hjemmevante. 
Derefter vil forskellige temaer give mulighed for trivsel, læring, leg, kreative udfoldelser og fordybelse 
tilpasset den specifikke aldersgruppe. 
Aktiviteterne i forårsSFO tager udgangspunkt i Styrkede pædagogiske læreplaner, som der også arbejdes 
med i børnehaven. 
Vi vil derfor arbejde med børnenes alsidige personlige udvikling, børnenes sociale udvikling, 
kommunikation og sprog, krop, sanser og bevægelse, natur, udeliv, science og kultur, æstetik og fællesskab. 
I løbet af tiden i forårsSFO bliver børnene mere og mere integrerede i skolens daglige rytme med fælles 
morgensamling, frokost og frikvarterer med resten af skolen. 
Dermed vil børnene få mulighed for at vænne sig til alt det praktiske, få nye venner og lære de nye voksne 
at kende. Alt sammen noget, der gør overgangen til skolen lettere. 
Når vi når sommerferien, er børnene klar til skoledage i børnehaveklassen med de tilhørende rutiner, 
omgangsformer og regler på skolen. 
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Dagsrytme i forårsSFO

Trygt og stimulerende læringsmiljø

Bevægelse

Dagene i forårsSFO starter kl. 8.30. Vi starter med fællessamling og 
en snak om dagens aktiviteter, vi synger, samtaler og læser historier.

Dagens aktiviteter går herefter i gang i forhold til det aktuelle emne.

Vi bygger videre på det, børnene hver især har med sig fra børne-
havetiden, med opmærksomhed på sociale kompetencer, sprog og 
tal i hverdagen, og vi sår frøene til den læring og undervisning, som 
børnene skal i gang med efter sommerferien.

Dagen veksler mellem aktiviteter, pauser, madpakke og tid til fri leg 
og fordybelse.

Der er almindelig SFO-tid sammen med 0.-2. klasserne fra  
kl. 6.30 til ca. 7.30 og igen sidst på eftermiddagen. I starten fra ca.  
kl. 16.00 og efterhånden som børnene er trygge, udvides tiden, hvor 
vi er sammen med de øvrige SFO-børn.

Der vil være en kendt voksen fra forårsSFO i tiden kl. 6.30 - 16.00 
hver dag. SFO’en lukker kl. 16.30.

ForårsSFO-børnene vil primært være i deres egne trygge lokaler. De 
vil dog have mulighed for med tiden, at være med i den øvrige SFO’s 
aktiviteter om morgenen samt om eftermiddagen.

De vil dog have mulighed for med tiden at være med i den øvrige 
SFO’s aktiviteter om morgenen samt om eftermiddagen, så det 
øvrige SFO-personale også bliver til kendte voksne. En specifik 
dags- og ugeplan vil forældrene høre mere om ved opstart.
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Indhold 
Tager afsæt i børnenes alsidige personlige udvikling, børnenes 
sociale kompetencer, børnefællesskaber, krop og bevægelse samt 
udeliv og natur.

Læringsaktiviteter tager bl.a. afsæt i:
•  Den styrkede pædagogiske læreplan fra børnehaven 
•  Fokus på sprog og tal i hverdagen
•  ”Hop ombord” – Legeøen
•  Bevægelsesaktiviteter – pulsen op og ned
•  ”Musik til Svend” og kreative værksteder

Trivsel, tryghed og relationer:
•  Udforskning af skolen – opdage skolens muligheder:  

”jeg hører til her” ”jeg er en del af noget større”
•  Fokus på rutiner og traditioner
•  Fællesskabsorienterede lege og aktiviteter
•  Fri for mobning og Minidiamant
•  Fra børnehavebarn til elev

Godt foræældresamarbejde

Gåpåmod 
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Forældresamarbejde

Bevægelse

Et godt forældresamarbejde er vigtigt og en altafgørende faktor for, 
at få overgangen fra børnehave til skole til at blive en succes.

Skole og hjem har et fælles ansvar for samarbejdet og for at få 
dagligdagen til at lykkes for det enkelte barn og for børnegruppen 
som helhed.

I forårsSFO vægter vi en god daglig dialog. Der udarbejdes dagspro-
gram og ugeplaner, som er tilgængelige for alle forældre på Aula,  
og som gør, at de kan holde sig orienterede og bakke op om det  
arbejde, der foregår i forårsSFO i forhold til barnets og børnegrup-
pens trivsel og læring.

Der er altid tid til en snak, hvis forældre har spørgsmål, de gerne vil 
have belyst og besvaret. 

Der afholdes en række forældremøder/-arrangementer i perioden 
op til start i forårsSFO. 

•   I indskrivningsugerne er der mulighed for en rundvisning og infor-
mation om skole, SFO og forårsSFO for forældre, som er i tvivl om 
skolevalg og gerne vil høre mere. Ved behov kontakt skolen.  

•   9. marts 2023 afholdes forældremøde for forårsSFO’ens forældre 

•   Ugen inden start i forårsSFO besøger de nye børn skolen, nærmere 
info følger. 

•   ForårsSFO’en starter 11. april 2023.



11

Herudover er skolen åben for forældre, når der er arrangementer, 
temauge og ved morgensamlinger. 

Gåpåmod FORÆLDRESAMARBEJDE 
 
 
Et godt forældresamarbejde er vigtigt og en altafgørende faktor for at få overgangen fra børnehave til skole 
til at blive en succes. 
 
Skole og hjem har et fælles ansvar for samarbejdet og for at få dagligdagen til at lykkes for det enkelte barn 
og for børnegruppen som helhed. 
 
I forårsSFO vægter vi en god daglig dialog. Der udarbejdes dagsprogram og ugeplaner, som er tilgængelige 
for alle forældre på AULA, og som gør, at de kan holde sig orienterede og bakke op om det arbejde, der 
foregår i forårsSFO i forhold til barnets og børnegruppens trivsel og læring. 
Der er altid tid til en snak, hvis forældre har spørgsmål, de gerne vil have belyst og besvaret.  
 
 

 
 
 
Der afholdes en række forældremøder/-arrangementer i perioden op til start i forårsSFO.  
 

● I oktober-november, i god tid inden indskrivningen, afholdes et åbent hus-arrangement for nye 
forældre på skolen. 

● 4. marts 2021 afholdes forældremøde for forårsSFO’ens forældre 
● I slutningen af marts, inden forårsSFO-start besøger de nye børn skolen 
● ForårsSFO’en starter 6. april 2021 og forældrene indbydes til morgenkaffe med skolens ledelse 
● I juni afholdes forældremøde, hvor fokus er rettet mod den forestående start i børnehaveklassen. 

Her evaluerer vi forårsSFO’en sammen. 
 
Herudover er skolen åben for forældre, når der er arrangementer, temauge og ved morgensamlinger.  

 

 ”ForårsSFO er en bro mellem børnehave og skole. 

En bro, børnene i løbet af foråret vil gå hen over – nogle i 
løb og andre med mindre skridt.”
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Praktiske informationer
Thurø Skole
Bergmannsvej 25
Tlf.  62 23 47 80
thuroeskole@svendborg.dk

sv
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41
43

Mathias Littrup Sobarnia,  
Pædagog Thurø Børnehuse

Annemette Sodtmann Laursen,
skoleleder
Dir. tlf. 62 23 47 83
Mobil: 29 10 38 41
annemette.l@svendborg.dk

René Ellegaard Frederiksen,
viceskoleleder
Dir. tlf. 62 23 47 84
rene.ellegaard.frederiksen@svendborg.dk

Anne Grethe Pabst, 
skolesekretær
Dir. tlf. 62 23 47 82

KONTAKTINFORMATIONER 
 
Thurø Skole 
Bergmannsvej 25 
thuroeskole@svendborg.dk 
+45 62234780 
 
Primærpersonale i forårsSFO: 
 
 

   
         
Sabrina Wiingaard Dam        Rikke Horstmann Nikolaisen   Maiken Lie Hornbech Andersen  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Rikke Horstmann Nikolaisen,  
forårsSFO-koordinator/Pædagog Thurø Skole

Per Sharvin Knudsen, 
Pædagog Thurø Skole


