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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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Vestre Skole er en grundskole for børn i 0-6.klasse. Vi har fokus på 
at eleverne udvikler sig til hele mennesker, så de bliver i stand til at 
imødegå fremtidens udfordringer.

På Vestre Skole giver vi den mangfoldige elevgruppe plads til, at 
udvikle deres faglige kompetencer, sociale forståelse, følelsesmæs- 
sige selvværd og kreative virkelyst.

Vi bestræber os på, at det daglige samvær er præget af åbenhed, 
samarbejde og gensidig respekt.

Det er vigtigt for os, at børnene kan vedblive med at være nysgerrig 
overfor deres omverden, og at eleverne bliver trygge og positive 
hvorved alle bevarer lysten til at gå i skole og lære nyt. 

Vestre Skole er et sted, hvor børn og voksne færdes i et trygt miljø, 
hvor vi lægger vægt på ansvarlighed og samarbejde, hvor lærings- 
miljøet er præget af kvalitet, faglighed, tværfaglighed, og hvor  
undervisningen lægger op til undren, oplevelser og eksperimenter. 

Forårs SFO’ens pædagogiske aktiviteter har fokus på nye fælles- 
skaber, læring, motivation, tryghed og trivsel. Dette har betydning 
for, at børnene får en god start i skolen.

Det er den styrkede pædagogiske læreplan fra børnehaven, 
der udgør rammen for den fælles retning for vores arbejde med 
børnenes trivsel, læring og udvikling. 

Se mere på vores hjemmeside: www.vestre-svendborg.aula.dk   
under fanebladet: ”Kommende forældre”

Præsentation 

Gode relationer

Nysgerrighed
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Læring hele dagen

Gåpåmod 

Folder FSFO 2021 – Vestre skole: 

Side 4 - Præsentation: 

Vestre Skole er en grundskole for børn i 0-6.klasse. Vi har fokus på, at eleverne udvikler sig til hele 
mennesker, så de bliver i stand til at imødegå fremtidens udfordringer. 

På Vestre Skole giver vi eleverne plads til at udvikle deres faglige kompetencer, sociale forståelse, 
følelsesmæssige selvværd og kreative virkelyst. 

Vi bestræber os på, at det daglige samvær er præget af åbenhed, samarbejde og gensidig respekt. 

Det er vigtigt for os, at børnene kan vedblive med at være nysgerrig overfor deres omverden, og at 
eleverne bliver trygge og positive, hvorved alle bevarer lysten til at gå i skole og lære nyt.  

Vestre Skole er et sted, hvor børn og voksne færdes i et trygt miljø, hvor vi lægger vægt på ansvarlighed og 
samarbejde, hvor læringsmiljøet er præget af kvalitet, faglighed, tværfaglighed, og hvor undervisningen 
lægger op til undren, oplevelser og eksperimenter.  

ForårsSFOéns pædagogiske aktiviteter har fokus på nye fællesskaber, læring, motivation, tryghed og 
trivsel. Dette har betydning for, at børnene får en god start i skolen. 

Det er den styrkede pædagogiske læreplan fra børnehaven, der udgør rammen for den fælles retning for 
vores arbejde med børnenes trivsel, læring og udvikling.  

Se mere på vores hjemmeside: www.vestre-svendborg.aula.dk  under fanebladet: ”Kommende forældre” 
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Start forårsSFO 

Gode relationer

Nysgerrighed

I forårsSFOén forsøger vi at skabe en sammenhængende over-
gang fra dagtilbud til skole, og dermed understøtter vi en hel-
hedsskabende oplevelse hos børn og forældre. Børnene får en 
særlig introduktion til SFO og skole, med mulighed for at lære 
hinanden og personalet godt at kende inden skolestart.

ForårsSFOén giver børnene mulighed for en glidende overgang til 
deres nye liv i skolen, da børnene får mulighed for at blive for-
trolige med SFO’ens rammer, struktur og dagligdag. På den måde 
opnår børnene et større overskud til at fokusere på skolestarten 
til august, som derfor kan blive en roligere og rar oplevelse for alle.

 

Side 5 – Start i FSFO: 

 

 

ForårsSFO skaber en sammenhængende overgang fra dagtilbud til skole og dermed støtter en 
helhedsskabende oplevelse hos børn og forældre. Børnene får en særlig introduktion til SFO og skole med 
mulighed for at lære hinanden og personalet godt at kende inden skolestart. 

ForårsSFO giver børnene mulighed for en glidende overgang til deres nye liv i skolen, da børnene får 
mulighed for at blive fortrolige med SFO’ens rammer, struktur og dagligdag. På den måde får børnene et 
større overskud til at fokusere på skolestarten i august, som derfor kan blive en roligere og rar oplevelse. 

 

 

 

Side 6: Aktiviteter i forårsSFO 

Vi ønsker at dele børnene op i små grupper, for at børnene er i overskuelige rammer. På den måde lærer de 
få godt at kende. Når genkendeligheden og trygheden er skabt, kan der byttes rundt i gruppesammen-
sætningen, således at jeres børn lærer flere og flere at kende. 

Den daglige struktur i forårsSFO vil variere meget, men hver morgen vil der være samling med opråb, sang, 
snak om dagens aktiviteter. 

Aktiviteter og fordeling af børnene på en dag kunne se sådan ud:  

6.30 ForårsSFO åbner i eget område - Leg og morgenhygge 

9.00 Alle børn SKAL være mødt ind – Fælles samling 

 I løbet af dagen vil børnene møde leg/bevægelse/motorik/ture ud af huset/mindfulness/leg 
med tal og bogstaver og meget mere. 

 Madpakker/ højtlæsning /leg og hygge 
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Læring hele dagen

Gåpåmod 

Aktiviteter i forårsSFO

I hverdagen deler vi børnene op i mindre grupper, for at de er i over-
skuelige rammer. På den måde lærer de, i starten en mindre gruppe 
godt at kende. Når genkendeligheden og trygheden er skabt, kan der 
byttes rundt i gruppesammensætningen, således at jeres børn lærer 
flere og flere at kende.

Den daglige struktur i forårsSFO vil være ens, men aktiviteterne vil 
variere meget.  Hver morgen vil der være samling med opråb, sang, 
snak om dagens aktiviteter.

Aktiviteter og fordeling af børnene, på en dag, kunne se sådan ud: 

6.30 ForårsSFO åbner i eget område - Leg og morgenhygge.

9.00 Alle børn SKAL være mødt ind – Fælles samling.

  I løbet af dagene vil børnene møde leg/ bevægelse/ 
motorik/ture ud af huset/mindfulness/ leg med tal og 
bogstaver og meget mere.

11.00 Madpakker/Højtlæsning /Siesta.

14.00 - 15.30 Mulighed for leg udenfor/spil /samvær i forårsSFO.

15.30 - 16.45 De børn der er tilbage, samles og slutter dagen af.

I forårsSFO vil alle aktiviteter være tilpasset den specifikke alders-
gruppe, og personalet fortsætter arbejdet med den styrkede pæd-
agogiske læreplan: jf. side 3.  Det betyder at alle aktiviteter vil være 
med en legende tilgang til læringsprocesserne. 

Det skal være SJOVT – SPÆNDENDE – HYGGELIGT – RART at gå i 
forårsSFO.
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Gode relationer

Nysgerrighed

  
  

  
*mindfulness   i   til   frugt   og   i   ene   del   af   SFO   
*tur   -   dag   onsdag   -   vi   pakker   tasker   lige   efter   frugt.    

tid/dag   Mandag   Tirsdag   Onsdag   -   Tur   dag   Torsdag   Fredag   

6:30   -   8:45   
  

 
  

9:00-9:15   

Man   møder   ind   og   får   sat   ting   på   
plads   

 
Samling/   
fællessang   +   besked   

Man   møder   ind   og   får   sat   ting   på   
plads   

 
Samling/   
fællessang   +   besked   

Man   møder   ind   og   får   sat   ting   på   
plads   

 
Samling/   
fællessang   +   besked   

Man   møder   ind   og   får   sat   ting   på   
plads   

 
Samling/   
fællessang   +   besked   

Man   møder   ind   og   får   sat   ting   på   
plads   

 
Samling/   
fællessang   +   besked   

9:15   -   10:00   Frugt   -    Mad   1   
  

I   farvegrupper     

Frugt   -    Mad   1   
  

I   Farvegrupper   

Frugt   -    Mad   1   
  

I   Farvegrupper     

Frugt   -    Mad   1   
  

I   Farvegrupper   

Frugt   -    Mad   1   
  

I   Farvegrupper     

10:00   -   11:00   
  
  

Aktivitet   
  

I   farvegrupper   

Aktivitet   
  

I   farvegrupper   

Aktivitet   
  

I   farvegrupper   

Aktivitet   
  

I   farvegrupper   

Aktivitet   
  

I   farvegrupper   
  

11:   00-   11:30     
pakke   sammen     
  

vaske   hænder     

  
  

pakke   sammen     
  

vaske   hænder     

  
  

pakke   sammen     
  

vaske   hænder     

  
  

pakke   sammen     
  

vaske   hænder     

  
  

pakke   sammen     
  

vaske   hænder     

11:30   -   12:00   Spise   Mad   2     
  

I     
  

Farvegrupper   
  

Spise   Mad   2     
  

I     
  

Farvegrupper   

Spise   Mad   2     
  

I     
  

Farvegrupper   

Spise   Mad   2     
  

I     
  

Farvegrupper   

Spise   Mad   2     
  

I     
  

Farvegrupper   

12:   00   -   13:   15   Pause   udenfor     Pause   udenfor     Pause   udenfor     Pause   udenfor     Pause   udenfor     

13:15   -   13:45   Samling   i   
grupper   -   
  

Siesta     

Samling   i   
grupper   -   
  

Siesta     

Samling   i   
grupper   -   
  

Siesta     

Samling   i   
grupper   -   
  

Siesta     

Samling   i   
grupper   -   
  

Siesta     

13:   45   -   14:00   Mad   3   Mad   3   Mad   3   Mad   3   Mad   3   

  14:00-16:45   (fredag   14:00-16)   SFO/Forårs   SFO   
  

SFO/Forårs   SFO   SFO/Forårs   SFO   SFO/Forårs   SFO   SFO/Forårs   SFO   til   16:00   

  
  

  
*mindfulness   i   til   frugt   og   i   ene   del   af   SFO   
*tur   -   dag   onsdag   -   vi   pakker   tasker   lige   efter   frugt.    

tid/dag   Mandag   Tirsdag   Onsdag   -   Tur   dag   Torsdag   Fredag   

6:30   -   8:45   
  

 
  

9:00-9:15   

Man   møder   ind   og   får   sat   ting   på   
plads   

 
Samling/   
fællessang   +   besked   

Man   møder   ind   og   får   sat   ting   på   
plads   

 
Samling/   
fællessang   +   besked   

Man   møder   ind   og   får   sat   ting   på   
plads   

 
Samling/   
fællessang   +   besked   

Man   møder   ind   og   får   sat   ting   på   
plads   

 
Samling/   
fællessang   +   besked   

Man   møder   ind   og   får   sat   ting   på   
plads   

 
Samling/   
fællessang   +   besked   

9:15   -   10:00   Frugt   -    Mad   1   
  

I   farvegrupper     

Frugt   -    Mad   1   
  

I   Farvegrupper   

Frugt   -    Mad   1   
  

I   Farvegrupper     

Frugt   -    Mad   1   
  

I   Farvegrupper   

Frugt   -    Mad   1   
  

I   Farvegrupper     

10:00   -   11:00   
  
  

Aktivitet   
  

I   farvegrupper   

Aktivitet   
  

I   farvegrupper   

Aktivitet   
  

I   farvegrupper   

Aktivitet   
  

I   farvegrupper   

Aktivitet   
  

I   farvegrupper   
  

11:   00-   11:30     
pakke   sammen     
  

vaske   hænder     

  
  

pakke   sammen     
  

vaske   hænder     

  
  

pakke   sammen     
  

vaske   hænder     

  
  

pakke   sammen     
  

vaske   hænder     

  
  

pakke   sammen     
  

vaske   hænder     

11:30   -   12:00   Spise   Mad   2     
  

I     
  

Farvegrupper   
  

Spise   Mad   2     
  

I     
  

Farvegrupper   

Spise   Mad   2     
  

I     
  

Farvegrupper   

Spise   Mad   2     
  

I     
  

Farvegrupper   

Spise   Mad   2     
  

I     
  

Farvegrupper   

12:   00   -   13:   15   Pause   udenfor     Pause   udenfor     Pause   udenfor     Pause   udenfor     Pause   udenfor     

13:15   -   13:45   Samling   i   
grupper   -   
  

Siesta     

Samling   i   
grupper   -   
  

Siesta     

Samling   i   
grupper   -   
  

Siesta     

Samling   i   
grupper   -   
  

Siesta     

Samling   i   
grupper   -   
  

Siesta     

13:   45   -   14:00   Mad   3   Mad   3   Mad   3   Mad   3   Mad   3   

  14:00-16:45   (fredag   14:00-16)   SFO/Forårs   SFO   
  

SFO/Forårs   SFO   SFO/Forårs   SFO   SFO/Forårs   SFO   SFO/Forårs   SFO   til   16:00   

  
  

  
*mindfulness   i   til   frugt   og   i   ene   del   af   SFO   
*tur   -   dag   onsdag   -   vi   pakker   tasker   lige   efter   frugt.    

tid/dag   Mandag   Tirsdag   Onsdag   -   Tur   dag   Torsdag   Fredag   

6:30   -   8:45   
  

 
  

9:00-9:15   

Man   møder   ind   og   får   sat   ting   på   
plads   

 
Samling/   
fællessang   +   besked   

Man   møder   ind   og   får   sat   ting   på   
plads   

 
Samling/   
fællessang   +   besked   

Man   møder   ind   og   får   sat   ting   på   
plads   

 
Samling/   
fællessang   +   besked   

Man   møder   ind   og   får   sat   ting   på   
plads   

 
Samling/   
fællessang   +   besked   

Man   møder   ind   og   får   sat   ting   på   
plads   

 
Samling/   
fællessang   +   besked   

9:15   -   10:00   Frugt   -    Mad   1   
  

I   farvegrupper     

Frugt   -    Mad   1   
  

I   Farvegrupper   

Frugt   -    Mad   1   
  

I   Farvegrupper     

Frugt   -    Mad   1   
  

I   Farvegrupper   

Frugt   -    Mad   1   
  

I   Farvegrupper     

10:00   -   11:00   
  
  

Aktivitet   
  

I   farvegrupper   

Aktivitet   
  

I   farvegrupper   

Aktivitet   
  

I   farvegrupper   

Aktivitet   
  

I   farvegrupper   

Aktivitet   
  

I   farvegrupper   
  

11:   00-   11:30     
pakke   sammen     
  

vaske   hænder     

  
  

pakke   sammen     
  

vaske   hænder     

  
  

pakke   sammen     
  

vaske   hænder     

  
  

pakke   sammen     
  

vaske   hænder     

  
  

pakke   sammen     
  

vaske   hænder     

11:30   -   12:00   Spise   Mad   2     
  

I     
  

Farvegrupper   
  

Spise   Mad   2     
  

I     
  

Farvegrupper   

Spise   Mad   2     
  

I     
  

Farvegrupper   

Spise   Mad   2     
  

I     
  

Farvegrupper   

Spise   Mad   2     
  

I     
  

Farvegrupper   

12:   00   -   13:   15   Pause   udenfor     Pause   udenfor     Pause   udenfor     Pause   udenfor     Pause   udenfor     

13:15   -   13:45   Samling   i   
grupper   -   
  

Siesta     

Samling   i   
grupper   -   
  

Siesta     

Samling   i   
grupper   -   
  

Siesta     

Samling   i   
grupper   -   
  

Siesta     

Samling   i   
grupper   -   
  

Siesta     

13:   45   -   14:00   Mad   3   Mad   3   Mad   3   Mad   3   Mad   3   

  14:00-16:45   (fredag   14:00-16)   SFO/Forårs   SFO   
  

SFO/Forårs   SFO   SFO/Forårs   SFO   SFO/Forårs   SFO   SFO/Forårs   SFO   til   16:00   
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Læring hele dagen

Gåpåmod 

  
  

  
*mindfulness   i   til   frugt   og   i   ene   del   af   SFO   
*tur   -   dag   onsdag   -   vi   pakker   tasker   lige   efter   frugt.    

tid/dag   Mandag   Tirsdag   Onsdag   -   Tur   dag   Torsdag   Fredag   

6:30   -   8:45   
  

 
  

9:00-9:15   

Man   møder   ind   og   får   sat   ting   på   
plads   

 
Samling/   
fællessang   +   besked   

Man   møder   ind   og   får   sat   ting   på   
plads   

 
Samling/   
fællessang   +   besked   

Man   møder   ind   og   får   sat   ting   på   
plads   

 
Samling/   
fællessang   +   besked   

Man   møder   ind   og   får   sat   ting   på   
plads   

 
Samling/   
fællessang   +   besked   

Man   møder   ind   og   får   sat   ting   på   
plads   

 
Samling/   
fællessang   +   besked   

9:15   -   10:00   Frugt   -    Mad   1   
  

I   farvegrupper     

Frugt   -    Mad   1   
  

I   Farvegrupper   

Frugt   -    Mad   1   
  

I   Farvegrupper     

Frugt   -    Mad   1   
  

I   Farvegrupper   

Frugt   -    Mad   1   
  

I   Farvegrupper     

10:00   -   11:00   
  
  

Aktivitet   
  

I   farvegrupper   

Aktivitet   
  

I   farvegrupper   

Aktivitet   
  

I   farvegrupper   

Aktivitet   
  

I   farvegrupper   

Aktivitet   
  

I   farvegrupper   
  

11:   00-   11:30     
pakke   sammen     
  

vaske   hænder     

  
  

pakke   sammen     
  

vaske   hænder     

  
  

pakke   sammen     
  

vaske   hænder     

  
  

pakke   sammen     
  

vaske   hænder     

  
  

pakke   sammen     
  

vaske   hænder     

11:30   -   12:00   Spise   Mad   2     
  

I     
  

Farvegrupper   
  

Spise   Mad   2     
  

I     
  

Farvegrupper   

Spise   Mad   2     
  

I     
  

Farvegrupper   

Spise   Mad   2     
  

I     
  

Farvegrupper   

Spise   Mad   2     
  

I     
  

Farvegrupper   

12:   00   -   13:   15   Pause   udenfor     Pause   udenfor     Pause   udenfor     Pause   udenfor     Pause   udenfor     

13:15   -   13:45   Samling   i   
grupper   -   
  

Siesta     

Samling   i   
grupper   -   
  

Siesta     

Samling   i   
grupper   -   
  

Siesta     

Samling   i   
grupper   -   
  

Siesta     

Samling   i   
grupper   -   
  

Siesta     

13:   45   -   14:00   Mad   3   Mad   3   Mad   3   Mad   3   Mad   3   

  14:00-16:45   (fredag   14:00-16)   SFO/Forårs   SFO   
  

SFO/Forårs   SFO   SFO/Forårs   SFO   SFO/Forårs   SFO   SFO/Forårs   SFO   til   16:00   
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Trygt og stimulerende læringsmiljø

Bevægelse

14.00-15.30:  Mulighed for leg/spil/samvær i forårsSFO og med den øvrige SFO 

15.30-16.45 De børn, der er tilbage, samles med den øvrige SFO og afslutter dagen der - (den første 
periode bliver børnene i eget område for at skabe størst mulig tryghed). 

 

I forårsSFO vil alle aktiviteter være tilpasset den specifikke aldersgruppe, og personalet fortsætter arbejdet 
med den styrkede pædagogiske læreplan: jf. side 3  

Det betyder, at alle aktiviteter vil være med en legende tilgang til læringsprocesserne.  

Det skal være SJOVT – SPÆNDENDE – HYGGELIGT – RART at gå i forårsSFO 

 
 

Vi har spurgt børnene, der gik i forårsSFO – hvad de oplevede: 

Bodil siger ”Alt var sjovt” – Wilda siger: ”Det var sjovt at lege udenfor” – Ellen siger: ”Det var sjovt at gynge i 
hængestolen” – Nicolas siger: ”Det var sjovt når pigerne løb efter drengene” – Lucas siger:”Det var sjovt at 
lege med biler og sidde i kuglestolen” – Oliver siger:”det var sjovt at være ude, spise og lege” 

Bodil og Wilda siger: ”I skal glæde jer til lave sjove opgaver og lege” 

Da jeg spurgte dem om der var noget som var svært, sagde alle børn: ”Ingenting” 

Tak til børnene, som startede i den 1. forårsSFO på Vestre skole. 

 

 

Side 7: Forældresamarbejde 

På Vestre Skole er forældrenes stemme ind i arbejdet med barnets læring og trivsel en vigtig brik. 
Forældrene er eksperter i eget barn, og god kommunikation mellem skole og hjemmet er vigtig for barnets 
skoleliv. 

Før skolestart: Vi har en ambition om at skabe tryghed i overgangsarbejdet. Vi har Orienteringsmøde 
inden skoleindskrivning og overleveringsmøder med daginstitutionerne, hvis forældre og daginstitution 
ønsker det.  

Vi udarbejder Velkomstbrev til nye børn og forældre, så de føler sig informeret om indskrivningen. 
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På Vestre Skole er forældrenes 
stemme, ind i arbejdet med bar-
nets læring og trivsel, en vigtig brik. 
Forældrene er eksperter i eget barn, 
og god kommunikation mellem skole 
og hjemmet er vigtig for barnets 
skoleliv.

Før skolestart: Vi har en ambition om 
at skabe tryghed i overgangsarbejdet. 
Vi udarbejder et velkomstbrev til nye 
børn og forældre, så de føler sig informeret om indskrivningen.

Vi har Informationsmøde uden børn d. 27. oktober kl. 17-18 på 
skoletorvet. 

Vi afholder Åbent Hus for forældre og børn inden opstart, og vi 
afholder forældremøde lige inden opstart, med praktiske informa-
tioner. Mere info om det på Aula.

Vores grundholdning er, at det er et fælles projekt vi er samlet om, 
og at have barn i skolen kræver et godt samarbejde med og opbak-
ning fra forældrene.

Info i hverdagen: Alle informationer og kommunikation mellem 
skole og hjem sker i Aula. 

Derudover bestræber vi os på at være tilgængelig og synlige, så 
vi på den måde har en god kontakt med jer forældre. Dokumenta-
tionen for hverdagens aktiviteter sker via billeder, der uploades på 
Aula.

Forældresamarbejde

Godt foræældresamarbejde

Gåpåmod 

14.00-15.30:  Mulighed for leg/spil/samvær i forårsSFO og med den øvrige SFO 

15.30-16.45 De børn, der er tilbage, samles med den øvrige SFO og afslutter dagen der - (den første 
periode bliver børnene i eget område for at skabe størst mulig tryghed). 

 

I forårsSFO vil alle aktiviteter være tilpasset den specifikke aldersgruppe, og personalet fortsætter arbejdet 
med den styrkede pædagogiske læreplan: jf. side 3  

Det betyder, at alle aktiviteter vil være med en legende tilgang til læringsprocesserne.  

Det skal være SJOVT – SPÆNDENDE – HYGGELIGT – RART at gå i forårsSFO 

 
 

Vi har spurgt børnene, der gik i forårsSFO – hvad de oplevede: 

Bodil siger ”Alt var sjovt” – Wilda siger: ”Det var sjovt at lege udenfor” – Ellen siger: ”Det var sjovt at gynge i 
hængestolen” – Nicolas siger: ”Det var sjovt når pigerne løb efter drengene” – Lucas siger:”Det var sjovt at 
lege med biler og sidde i kuglestolen” – Oliver siger:”det var sjovt at være ude, spise og lege” 

Bodil og Wilda siger: ”I skal glæde jer til lave sjove opgaver og lege” 

Da jeg spurgte dem om der var noget som var svært, sagde alle børn: ”Ingenting” 

Tak til børnene, som startede i den 1. forårsSFO på Vestre skole. 

 

 

Side 7: Forældresamarbejde 

På Vestre Skole er forældrenes stemme ind i arbejdet med barnets læring og trivsel en vigtig brik. 
Forældrene er eksperter i eget barn, og god kommunikation mellem skole og hjemmet er vigtig for barnets 
skoleliv. 

Før skolestart: Vi har en ambition om at skabe tryghed i overgangsarbejdet. Vi har Orienteringsmøde 
inden skoleindskrivning og overleveringsmøder med daginstitutionerne, hvis forældre og daginstitution 
ønsker det.  

Vi udarbejder Velkomstbrev til nye børn og forældre, så de føler sig informeret om indskrivningen. 



12

Hvis I har spørgsmål, kan I henvende jer til:
Skolens ledelse: Maria Koefoed Rolskov   
Tlf.: 61 13 02 49  maria.rolskov@svendborg.dk 

Kontor: Tina Rosager – 62 23 63 44
vestre@svendborg.dk 

www.vestre-svendborg.aula.dk 
Fanebladet: Kommende forældre

sv
b 

41
43

Vi har spurgt børnene, der gik i forårsSFO  
– hvad de oplevede:
Pige siger ”Alt var sjovt” – Pige siger ”Det var 
sjovt at lege udenfor” – Pige siger ”Det var sjovt at 
gynge i hængestolen” – Dreng siger ”Det var sjovt 
når pigerne løb efter drengene” – Dreng siger ”Det 
var sjovt at lege med biler og sidde i kuglestolen” 
– Dreng siger ”det var sjovt at være ude, spise og 
lege”

To piger siger ”I skal glæde jer til lave sjove 
opgaver og lege”. Da jeg spurgte dem om der var 
noget som var svært, sagde alle børn ”Ingenting”


