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Værdier  

- primært fokuseret på det bedste fra fortiden 

 
 

 
Nøgleværdier 

 
"... på Østre forventer vi, at alle  

udviser RESPEKT, tager ANSVAR og drager OMSORG..."  

  
Lærested 

Det er en værdi for os, at: 
 

 der er tydelige forventninger til alle på Østre. 
 Østres børn har medbestemmelse og medansvar. 
 Østre har anerkendende og positiv involverende voksne. 
 Østre har et højt fagligt niveau. 
 Østres ansatte har kompetencerne til, at løse netop deres opgave. 
 der sker vidensdeling og udvikling mellem Østres forskellige afdelinger. 
 vi arbejder sundhedsfremmende i hele Østres virksomhed. 
 Østre har fokus på nysgerrighed og det eksperimenterende. 
 SFO'en også ses som et læringssted for vores fælles børn. 
 alle på Østre udviser tolerance og rummelighed. 
  

Værested 
Det er en værdi for os, at: 

 
 der er tydelige forventninger til alle på Østre. 
 Østres børn har medbestemmelse og medansvar. 
 Østre har anerkendende og positiv involverende voksne. 
 der er fællesskab både for ansatte og børn. 
 alle på Østre oplever tryghed, spontanitet og trivsel. 
 alle på Østre udviser tolerance og rummelighed. 
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Overordnet 
 

Ikast Østre er en sammenhængende skole, der med afsæt i fællesskab og  
kontinuerligtet, skaber det bedste læringsgrundlag med udgangspunkt i anerkendelse af 
barnet og dets potentialer. 
   

 
Lærested 

 
Østre er som lærested en udviklingsparat skole, der med udgangspunkt i børnenes  
forskellighed søger at skabe sådanne rammer for læring, at alle børn oplever optimale  
muligheder for at udvikle og udnytte sine faglige og sociale kompetencer og potentialer. 
   

 
Værested 

 
Østre er et inspirerende værested med indbydende fysiske rammer, og en skole som 
bygger på gensidig tillid og tolerance. Det er fundamentet for et forpligtende fællesskab, 
hvor det gælder, at det enkelte barn lærer at se muligheder frem for begrænsninger og 
tager medansvar for den generelle trivsel. 
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Mål 
 

 
 

 
MÅL 

Lærested 
Det er et mål for os, at: 

 
 Generelt: 
⇒ Østres børn får medindflydelse, og udvikler medansvar for egen læring.  
⇒ der er pædagogisk kontinuitet og faglig progression gennem skoleforløbet.  
⇒ undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs potentialer. 
⇒ holddannelse understøtter optimale læringsmuligheder for alle elever. 
⇒ børnene opnår et højt fagligt niveau. 
⇒ spontanitet og idéer bliver udlevet. 
 Læringsmiljø, materialer, kompetencer og samarbejde: 
⇒ det fysiske læringsmiljø kan facilitere forskellige undervisningsformer. 
⇒ der bliver udvalgt, udviklet og indkøbt materialer som understøtter læringsprocesserne i alle  

afdelinger. 
⇒ alle funktioner på Ikast Østre varetages af ansatte med den nødvendige uddannelse og viden.  
⇒ der udveksles erfaringer og viden på tværs af afdelinger.  
 Skole/hjem: 
⇒ der er synlig og tydelig forventningsafklaring mellem skole og hjem. 
 Særlige indsatser: 
⇒ vi hvert skoleår får mindst én ny årgang med i entreprenørskabsprojektet.   
⇒ vi løbende optimerer vores idræts- og sundhedsprofil. 
⇒ vores børn udvikler læsekompetencer, som basis for alle læringssituationer. 
 SFO: 
⇒ børn får kendskab til naturens og kulturens mangfoldighed. 
⇒ der sikres mulighed for faglig fordybelse ved at stille tid og fysiske rum til rådighed. 
 Indskoling: 
⇒ have socialt og faglig harmoniske klasser. 
⇒ eleverne bliver motorisk stærke, som forudsætning for læring. 
⇒ børnenes sproglige, sociale og motoriske udvikling styrkes gennem musik, sang og bevægelse. 
 Udskoling: 
⇒ læringen i udskolingen foregår ved aktiv deltagelse i meningsfyldte faglige fællesskaber. 
⇒ Ikast Østre bliver kendt for at sende unge mennesker videre i et uddannelsesforløb med solide  

studiekompetencer.   
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MÅL 
Værested 

Det er et mål for os, at: 
 Generelt: 
⇒ Østres børn får medindflydelse, og tager ansvar for egen handling. 
⇒ eleverne lærer at tage ansvar, drage omsorg og udvise respekt. 
⇒ der er mulighed for aktiviteter i frikvartererne for alle Østres børn. 
⇒ alle voksne og børn på Østre kan konfliktløse. 
⇒ Østre skal være et trygt og rart sted at være for alle. 
⇒ barnets sociale og personlige kompetencer udvikles i fællesskaber og gennem relationer til andre. 
 Rammer 
⇒ de fysiske rammer er tidssvarende. 
⇒ fag- og basislokaler er i orden og tilgængelige (daglig oprydning, rengøring og vedligeholdelse). 
 Skole/hjem: 
⇒ forældre oplever sig som en del af skolen. 
 Særlige indsatser: 
⇒ vi er en inkluderende skole. 
⇒ vi løbende optimerer vores idræts- og sundhedsprofil. 
⇒ alle børn og voksne undervises i førstehjælp. 
⇒ læsebåndet bevares og læsepolitikken opdateres, så den bliver et brugbart værktøj for alle.  
 SFO: 
⇒ SFO’en prioriterer udeaktiviteter og legens store betydning 
⇒ SFO’en hvert år udarbejder og evaluerer deres lokale ”Mål- og indholdsbeskrivelse”. 

     

          

                      

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiV-ubNt9TXAhWLLVAKHd0KDoYQjRwIBw&url=http://funnypicture.org/funny-cartoon-characters-2-cool-wallpaper.html&psig=AOvVaw3eL006CGy88fAdjmU8B5-W&ust=1511517475113349
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSj9mluNTXAhUPKFAKHXS8AhAQjRwIBw&url=http://www.thinkstockphotos.co.kr/image/illustration-group-of-funny-animals/186531193&psig=AOvVaw1ZYC2XBSrsxJD8bSgyzjLj&ust=1511517625408211
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Tegn på,  
at målsætningen er nået. 

- vi gør det, vi siger, vi gør. 

 
 

 
Lærested 

vi gør det, vi siger, vi gør, når: 
 

 Generelt  
⇒ eleverne udtaler, at det er spændende at gå i skole, f.eks. ved elevsamtaler, evalueringer m.m.. 
⇒ eleverne er aktive og interesserede i timerne. 
⇒ eleverne kommer i skole og møder forberedt til tiden. 
⇒ eleverne kan stille kvalificerede spørgsmål i undervisningen. 
⇒ eleverne følger beskeder.  
⇒ eleverne læser såvel selvvalgte bøger som faglig læsning i læsebånd.  
⇒ læsevejlederne og lærerne har lavet en læsepolitik, der er mere tilgængelig og synlig for alle.  
⇒ vi arbejder med ”værksteder”, hvor eleverne selv har medansvar for at nå igennem de forskellige 

værksteder. 
⇒ alle ansatte aktivt benytter komponenterne i vores PALS-projekt og underviser i PALS-

forventninger, og at eleverne efterlever disse i dagligdagen. Dvs. at man ser elever tager ansvar, 
drager omsorg og udviser respekt - børnene udviser positiv adfærd i læring og samspil.  

⇒ eleverne har medindflydelse på PALS-belønninger. 
⇒ Østres karaktergennemsnit og eksamensresultater afspejler et højt fagligt niveau. 
⇒ elevplanerne og handleplaner bruges som et dynamiske værktøj - synliggørelse af om eleven  

flytter sig fagligt. 
⇒ pædagoger understøtter undervisningen. 
⇒ vi får positiv feedback fra forældre. 
⇒ idræts- og sundhedsprofil får liv. 
⇒ den enkelte medarbejder oplever flere specialbørn i normalområdet end tidligere. 
⇒ vi arbejder med undervisningsdifferentiering og holddannelser. 
⇒ eleverne klarer sig godt i de nationale tests, og at mange mål bliver opfyldt ved evalueringen. 
⇒ eleverne lever op til de forventelige faglige mål for den pågældende årgang. 
⇒ man bryder den daglige rutine, griber en mulighed. Kreative projekter bliver søsat i alle afdelinger. 

 
 Læringsmiljø, materialer, kompetencer og samarbejde: 
⇒ børnemasterplanerne bliver realiseret. 
⇒ undervisningen spredes ud over hele arealet- SFO-stuer, gangarealer mm. 
⇒ de fælles arbejds- og opholdsområder for de ansatte bliver benyttet aktivt. 
⇒ fag- og opgavefordelingen tager udgangspunkt i Østres visioner, værdier og mål. 
⇒ uddannelse og kurser prioriteres, samt at de ansatte søger kurser/efteruddannelse. 
⇒ vi har en givende mødestruktur, der understøtter vidensdeling og erfaringsudveksling. 
⇒ vi afholder uformelle formiddagsmøder (ex. pt. indskolingen + udskolingen). 
⇒ holddannelseslæreren planlægger på lige fod med faglæreren, og holddannelseslærernes  

kompetencer passer til faget. 
⇒ børnene er fysisk, fagligt og socialt inkluderet. 
⇒ alle børn er en del af ét fællesskab. 

 
 Skole/hjem: 
⇒ at der er undervisningsparate børn. 
⇒ at skole og hjem oplever barnets skolegang som en fælles opgave. 
⇒ at der er relevant reelt samarbejde imellem skole og hjem – partnerskab.  
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 Særlige indsatser: 
⇒ at der hvert år bliver gennemført entreprenante forløb på de aktuelle årgange. 
⇒ flere elever arbejder entreprenant, og skolen er synlig for erhvervslivet. 
⇒ vores børn har læsekompetencer, så de kan begå sig i alle læringssituationer. 

 
 SFO: 
⇒ børnene er aktive og undersøgende. 
⇒ børnene møder velforberedte i skole. Positive forældre. 

 
 Indskoling: 
⇒ den åbne klassedannelse på 0. årgang sikrer harmoniske klasser. 
⇒ der er færre børn med motoriske og læsevanskeligheder i indskolingen. 
⇒ børnenes sproglige, sociale og motoriske færdigheder udvikles.  
⇒ sproglig opmærksomhed varetages af kommende 1. kl. lærere. 

 
 Udskoling: 
⇒ når vi ser, hører og læser, at eleverne klarer sig godt. 
⇒ vi får positive tilbagemeldinger fra ungdomsuddannelsessteder. 
⇒ vi oplever at eleverne har høj motivation og er engagerede. 
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Værested 

vi gør det, vi siger, vi gør, når: 
 

 Generelt: 
⇒ Østres børn inddrages, og tager ansvar for egen handling. 
⇒ ting bliver brugt efter hensigten. 
⇒ eleverne udviser positiv adfærd i læring og samspil. 
⇒ børnene er fysisk og socialt inkluderet. 
⇒ der er lavere fravær hos eleverne. 
⇒ der er kammeratskabs- og legegrupper. 
⇒ alle børn er en del af ét fællesskab. 
⇒ alle drager omsorg for hinanden, og elevrådet er med til at opsætte mål. 
⇒ eleverne drager omsorg for at læringsmiljøet ser ordentligt ud. 
⇒ der er råd og udvalg. Eleverne oplever medbestemmelse og at der bliver lyttet til rådene.   
⇒ eleverne lærer at tage ansvar, drage omsorg og udvise respekt. 
⇒ der bliver lavet aktiviteter i frikvarteret. 
⇒ vi har udarbejdet og efterlever vores idræts- og sundhedsprofil - herunder tankerne om frikvarters 

aktiviteter og større fokus på trivsel.  
⇒  der oprettes legepatrulje. 
⇒ vi oplever færre tilfælde af konflikter på Østre, og at eleverne i højere grad løser deres egne  

konflikter uden nødvendig indblanding fra voksne. 
⇒ vores DCUM viser at eleverne føler sig trygge mm.  

 
 Rammer 
⇒ børnemasterplanerne bliver realiseret. 
⇒ der sker daglig oprydning, rengøring og vedligeholdelse. 
⇒ tingene ligger på deres plads og alt er tilgængeligt. 

 
 Skole/hjem: 
⇒ der er stort og stabilt fremmøde til skolearrangementer. 
⇒ børnene er velforberedte til hele dagen. 
⇒ ansatte er imødekommende og lytter til forældrene. 
⇒ interessen for at være med i forældreråd og skolebestyrelse er til stede.  
⇒ vi gør brug af forældrekompetencer, der hvor det passer ind.  
⇒ vi er i dialog med forældrene i forhold til positive dialoger.  
⇒ vi ser gensidigt engagement omkring skolen. 
⇒ forældrene oplever, at de får respons fra lærere og pædagoger og oplever positiv involvering. 

 
 Særlige indsatser: 

 
⇒ der er gode fordybelsesstunder om morgenen. 
⇒ eleverne oplever sig selv som inkluderede. Glade og velfungerende børn. 
⇒ vi har mange forskellige børn i forskellige inkluderende fællesskaber. 
⇒ vi løbende optimerer vores idræts- og sundhedsprofil. 
⇒ vi har et udvalg, der arbejder konstruktivt på at optimere trivselsprofilen og synliggør deres tiltag 

og resultater. 
⇒ alle børn og voksne undervises i førstehjælp. 
⇒ alle ved, hvordan de skal handle i nødsituationer. 
⇒ vi får lavet brandalarmstest.  

 
 SFO: 
⇒ månedsplanerne bliver et aktivt arbejdsredskab. 
⇒ udeaktiviteter præger måneds- og årsplanen. 
⇒ der er voksendeltagelse i aktiviteterne, og at den voksne er nærværende. 
⇒ ”Mål- og indholdsbeskrivelse” er synlig på skolens hjemmeside. 

 
vi siger, 

 v  
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Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse samt 
beskrivelse af FællesSkolen. 

  
Fællesskolen Ikast Østre: 
 
Undervisning og fritid fungerer som én virksomhed. Såvel undervisning som fritid er en vigtig 
del af barnets liv. Vi målretter den skole- og fritidspædagogiske indsats, således at der skabes 
en sammenhæng mellem undervisningsdel og fritidsdel. 
Vi betragter på Ikast Østre Skole tiden fra tidligt om morgenen til fritidstilbuddet lukker om  
eftermiddagen som en sammenhængende læringsdag for børnene.  
En del af læringsdagen er skolen og en anden del er skolefritidsordningen (SFO). Med  
sammenhæng forstås at SFO-delen er komplementær i forhold til undervisningen. Lærere og 
pædagoger har hver sine faglige styrkesider og opgaver i forhold til barnet. 
Skolen er gratis i modsætning til SFO’en, der finansieres via forældrebetaling og kommunalt 
tilskud for de yngste klasser (0.- 4. klasse) 
Personalesammensætningen i skolen er ændret, idet pædagogerne er en integreret del af den 
understøttende undervisning og indgår i forbindelse med holddannelse både på almenområdet 
og specialområdet. Pædagogernes stillinger er således en kombination af timer i skole og SFO. 
Samvirket og samarbejdet mellem lærere og pædagoger bliver væsentligt udbygget i  
fremtiden. 
Samarbejdet og samspillet er en grundlæggende forudsætning for opnåelse af reformens  
målsætninger. 
 
FællesSkolen skal implementeres på en sådan måde, at de tre målsætninger  
realiseres: 
 
*   Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 
*   Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 
*   Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for  
     professionel viden og praksis. 
 
For at opfylde disse mål skal der arbejdes på tre overordnede indsatsområder: 
 
*   En længere og varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring. 
*   Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere. 
*   Få klare mål og regelforenklinger. 
 

 
Formål med mål- og indholdsbeskrivelse på 
SFO-området. 
 
Med udgangspunkt i Ikast-Brande Kommunes sammenhængende børnepolitik, er målet at 
skabe en synlig sammenhæng i mellem skole og SFO. 
 
Mål- og indholdsbeskrivelsen er et redskab til at synliggøre og dokumentere SFO’s bidrag 
til barnets trivsel, læring og udvikling. Mål- og indholdsbeskrivelsen synliggør dét fri- og 
læringsrum som SFO danner rammen om udenfor undervisningen. (§ 2 stk. 2 Bekendtgørelse 
om krav til indhold af mål- og indholdsbeskrivelser for folkeskolens skolefri tidsordninger). 

 
 
Mål- og indholdsbeskrivelsen bidrager til refleksion over metode i forhold til SFO’s 
pædagogiske mål og overvejelser over, hvordan det pædagogiske indhold tilrettelægges, 
dokumenteres og evalueres. Hermed fremmes den didaktisk baserede fritidspædagogik i den 
enkelte SFO. 
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Formål med den udvidede Fællesskole 
 
 
Kommunalt formål Ikast-Brande Kommune:              
                     
Skolefritidsordningen skal have et miljø, som fremmer børnenes trivsel, udvikling og læring.            
SFO’en skal skabe muligheder for, at børnene får omsorg og udfordringer i deres dagligdag.             
Det pædagogiske arbejde i SFO’en skal tilrettelægges med respekt for børnenes selvvalgte                   
aktiviteter og samtidig indeholde pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der tilgodeser                   
sundhed, trivsel og bevægelse.                 
SFO skal give børnene medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati.  
Som led heri skal SFO bidrage til at udvikle børns selvstændighed og evne til at indgå i  
forpligtende fællesskaber. 
 
 
Fritidspædagogikken og læring i SFO:  
SFO danner rammen om børnenes fritid med udgangspunkt i deres behov, interesser og  
erfaringer og med fokus på udvikling, trivsel, læring og dannelse.  
SFO bygger på kreativitet, samvær og udfoldelse indenfor trygge rammer. 
SFO skal med sit indhold medvirke til helhed og mangfoldighed i barnets hverdag. 
 
God fritidspædagogik er at skabe rum, hvor børnene oplever:  
En balance mellem selvskabte og tilrettelagte aktiviteter  
Socialisering gennem respektfuldt samvær og leg 
Indflydelse, medbestemmelse, valgfrihed og forpligtende fællesskab.  
Plads og tid til at etablere og dyrke venskaber. 
 
God fritidspædagogik er at lære børnene at mestre de situationer, de oplever i hverdagen. 
Børnene lærer, hvordan man agerer i forhold til andre, og hvilke handlinger der er  
hensigtsmæssige i hvilke situationer. God fritidspædagogik indebærer også, at der er  
kvalificerede voksne til at løse de pædagogiske opgaver og udfordringer.  
Det kræver voksne, der evner at gå foran, ved siden af og bagved børnene. 
SFO er et vigtigt læringsrum for det enkelte barn. I SFO er udgangspunktet primært det brede 
læringsbegreb, som kan defineres som: ”Læring er de aktiviteter, som barnet foretager sig og 
som resulterer i, at barnet lærer noget”. I denne forståelse er det barnets egen aktive  
handling, der er i fokus. SFO skal som læringsrum give mulighed for at eksperimentere,  
ræsonnere, bruge nysgerrigheden, prøve sig selv af. Et eksempel på en aktivitet, der rummer 
ovenstående, er legen. 
  
Legens betydning: 
Muligheden for mange forskellige typer af leg er helt central i SFO.  
Igennem legen tilegner børn sig læring og kompetencer. De styrker evnen til at tænke kreativt 
og abstrakt og til at danne symboler. Motoriske færdigheder, empati, sociale og relationelle 
kompetencer udvikles. Samtidig er legene et middel til at fortolke og bearbejde virkeligheden 
og eksperimentere med egne og andres roller og grænser, og på den måde bliver den et  
betydeligt element i barnets identitetsdannelse. Det er derfor væsentligt, at SFO understøtter 
børns egne lege, legebørn og voksne sammen og lege arrangeret for børnene i en variation af 
rollelege, regellege og spil, herunder også elektroniske spil og platforme for leg.  
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Det pædagogiske indhold i Østre skoles SFO. 
 
 

A. Børnenes personlighedsudvikling og sociale kompetencer. 
 
1. Børnenes selvværd styrkes gennem samvær med andre børn og anerkendende  

voksne: 
 
Derfor tilstræbes der følgende pædagogiske tiltag: 

• Hjælper børn med at knytte venskaber. 
• Møder børnene med nærhed, empati og respekt. 
• Børnene mærker de bliver set og hørt af de voksne. 
• Opbygger en tæt relation og møder børnene, så de føler tillid og tryghed i hverdagen. 
• Betragter børnene som ligeværdige mennesker. 
• Fokuserer på børnenes ressourcer og positive sider, og derved fremmer deres selværd. 

 
2. Børnenes tillid til egen formåen vokser ved, at de får mulighed for passende  

udfordringer: 
 
Derfor tilstræbes der følgende pædagogiske tiltag: 

• Styrker børnenes stærke sider og udfordrer de svage sider. 
• Giver børnene udfordringer og stiller realistiske og udviklende krav. 
• Sætter børnene i valgsituationer i forhold til alder og kompetencer. 
• Giver børnene medbestemmelse og medansvar. 

 
3. Barnet skal lære at kunne håndtere og give udtryk for egne følelse: 

 
Derfor tilstræbes der følgende pædagogiske tiltag: 

• Giver børnene mulighed for at acceptere egne følelser og behov. 
• Hjælper børnene med at bearbejde og mestre egne følelser og behov. 
• Respekterer og giver plads til følelser som vrede – sorg og glæde. 
• Hjælper børnene i konfliktsituationer, som de ikke selv formår at håndtere. 

 
4. Børnene skal udvikle evnen til empati: 

 
Derfor tilstræbes der følgende pædagogiske tiltag: 

• Lærer børnene at respektere andes følelser og behov. 
• Lærer børnene at aflæse andres kropssprog. 
• Lærer børnene at vise hensyn – forståelse og respekt for andre. 

 
5. Børnene tilegner sig sociale spilleregler, ved at de får mulighed for at deltage i  

forpligtende fællesskaber med andre børn og voksne: 
 
Derfor tilstræbes der følgende pædagogiske tiltag: 

• Sætter børnene i samarbejdssituationer, hvor de er indbydes afhængige. 
• Lærer børnene at fuldføre aktiviteter. 
• Lærer børnene at overholde aftaler. 
• Udvikler respekt og ansvarlighed for fællesskabet. 
• Støtter børnene i deres beslutninger, og hjælper dem med at fastholde beslutningen. 
• De voksne giver børnene en følelse af samhørighed. 

 
6. Børnenes sociale kompetencer udvikles ved, at de får mulighed for at lege eller  

gennemføre projekter alene eller sammen med deres kammerater: 
 
Derfor tilstræbes der følgende pædagogiske tiltag: 

• Giver børnene plads og tid til leg. 
• Giver plads til leg uden de voksnes indblanding. 
• Giver plads til spontanitet. 
• Respekterer legens værdi 

 
7. Børnene skal udvikle respekt omsorg og ansvar for fællesskabet: 

 
Derfor tilstræbes der følgende pædagogiske tiltag: 

• Lærer børnene at føle ansvar for de fysiske rammer og materialer. 
• Lærer børnene at forstå og værne om tingenes værdi. 
• Giver børnene mulighed for medindflydelse og ejerskab af aktiviteter. 
•  
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8. Børnene skal udvikle forståelsen for demokrati: 
 
Derfor tilstræbes der følgende pædagogiske tiltag: 

• Giver børnene medindflydelse på deres hverdag. 
• Tager børnenes forslag og ideer alvorligt, således at de føler medansvar og medbestemmelse. 
• Lærer børnene at forholde sig til den verden, de er en del af. 
• Lærer børnene at have en positiv kritisk holdning til omverdenen. 
• Udvikler børnene til selvstændige og ligeværdige mennesker med meninger og holdninger. 

 
B. De æstetiske, sproglige og kropslige udtryksformer. 

 
1. Børnenes kreativitet stimuleres ved, at de får mulighed for at forfølge og udføre 

egne ideer: 
 
Derfor tilstræbes der følgende pædagogiske tiltag: 

• Vi giver rum og tid til fordybelse. 
• Vi inspirerer og udfordrer børnenes kreativitet. 
• Vi lytter til børnenes forslag og hjælper med at føre dem ud i livet.                                                            

 
2.   Børnene lærer forskellige kulturrelle muligheder, ved at de får mulighed for 

  at deltage i diverse arrangementer: 
   

Derfor tilstræbes der følgende pædagogiske tiltag: 
• Deltagelse i børnekarneval. 
• Giver mulighed for forsdkellige scene optræden som f.eks. SCENEN ER DIN. 
• Vi lægger vægt på processen, og den udvikling barnet oplever i dets eksperimenter. 
• Forsøger at inspirerer og udfordrer børnene således at de oplever æstetiske læreprocesser. 

 
3. Børnene får erfaring med forskellige former for fysisk udfoldelse ved, at de får  

mulighed for at deltage i bevægelsesaktiviteter: 
 

Derfor tilstræbes der følgende pædagogiske tiltag: 
• Vi motiverer børnene til at bevæge sig på alle mulige måder, både ude og inde. 
• Vi motiverer børnene til at opleve glæde ved at bevæge sig. 
• Vi tilbyder bevægelsesaktiviteter som giver børnene en kropslig erfaring og stimulerer den motoriske  
     udvikling. 
• Vi forsøger at skabe gode fysiske rammer for bevægelseslege. 

 
4. Børnene får lyst til at leve sundt og bevæge sig ved, at de får mulighed for  

inspiration fra voksne rollemodeller og omgivelser der indbyder til fysisk aktivitet: 
 

Derfor tilstræbes der følgende pædagogiske tiltag: 
• De voksne viser glæde og begejstring ved at bevæge sig. 
• Vi motiverer til deltagelse i både spontane og planlagte bevægelsesaktiviteter og boldspil. 
• Vi reflekterer over hvad vi serverer for børnene. 
• Vi opfordrer børnene til at spise sundt, ved at tilbyde frugt via en frivillig frugtordning hver dag. 

 
5. Børnene udvikler deres sproglige kompetencer gennem samspil med andre: 

 
Derfor tilstræbes der følgende pædagogiske tiltag: 

• Vi lærer børnene at tale et pænt og kultiveret sprog med respekt for hinanden. 
• Vi forsøger at styrke børnenes sproglige kompenencer ved at udvikle deres ordforråd. 
• Vi forsøger at skabe en forståelse af sammenhængen mellem kropssprog – tale & mimik 
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C. Mødet med natur og kultur. 
 

1. Børnene oplever glæde ved naturen, ved at de får mulighed for at deltage i  
  udendørs aktiviteter, mulighed for at ”opdage” naturens muligheder og bruge  
  naturen: 
 

Derfor tilstræbes der følgende pædagogiske tiltag: 
• Vi arrangerer gåturer – cykelture – og små turer i SFO’ens minibus. 
• Vi laver udeaktiviteter med f.eks. bål – boldspil & bevægelsesaktiviteter. 
• Vi arrangerer turer hvor skov – hede & søer indgår. 

 
2. Børn tilegner sig erfaringer med naturen ved at de får mulighed for at undersøge og 

eksperimentere: 
 
Derfor tilstræbes der følgende pædagogiske tiltag: 

• På diverse arrangerede ture, ud af SFO’en gives der mulighed for at undersøge naturens mange  
muligheder og indsigt i de forskellige årstiders særpræg. 

• Sand og jord samt selve terrænet på legepladsen giver muligheder for at udforskes under forskellige forhold 
og årstider. 

 
3. Børnene får forståelse for den kluturelle mangfoldighed ved, at de får mulighed for 
        at møde andre kulturers traditioner mm. 

 
Derfor tilstræbes der følgende pædagogiske tiltag: 

• Gennem dialog og inddragelse af forældre med anden etnisk oprindelse end dansk, forsøger vi at formidle  
      andre kulturers sædvane og ritualer, og sætte dem i forhold til den danske kultur. 
 
 
 

      
 

 
Samarbejde med undervisningsdelen. 
 

1. Beskrivelse af lektiecafe-tilbuddet (fordybelsestid). 
 
SFO’en stiller ikke ressourcer til rådighed til lektiecafé, men der vil være mulighed for børnene, at sætte 
sig med skolearbejde, hvis de ønsker det. 
 
Understøttende undervisning: 
Understøttende lektioner er, hvor børnene kan arbejde med forskellige opgaver eller social træning.  
Understøttende timen ligger på forskellige tidspunkter i løbet af en undervisningsdag.  
Det er hovedsagelig pædagoger der forestå disse timer, hvor de støtter børnene i det faglige og sociale. 
 
Hvad kan der arbejdes med i Understøttende undervisning: 
Der kan arbejdes med fordybelse af fagene. Tal/bogstaver, opgaver, fortællinger og social træning.  
 

2.  Beskrivelse af skole-hjem samarbejdet, herunder elevplaner. 
 

1. Der afholdes et info.-møde for alle forældre, inden børnene starter i Skole / SFO. 
2. Inden børnene starter, vil de blive tilbudt besøgsdage i Skole / SFO. 
3. Alle forældre har altid mulighed for en samtale med barnets primærpædagog vedr. deres barns trivsel. 
4. Jævnlig kontakt mellem lære og pædagoger omkring det enkelte barns trivsel.  
5. Pædagogen deltager i skoledelens skole-hjem samtaler i den udstrækning det er muligt og giver mening. 
6. Paletten der er et special pædagogisk tilbud, deltager i revisitationsmøder i skoledelen, mindst 1. gang årligt.  
7. SFO personalet deltager i K-møder, hvis der er tale om ”fællesbørn.” 
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3.  Beskrivelse af trivselsprofilen. 
 

1. Skolen og SFO´en arbejder ud fra fælles trivselsprofil, der er beskrevet i Østres trivselsprofil, som kan læses 
på skolens hjemmeside. 

2. SFO’ens trivselsprofil udgøres bla. af en frugt/grøntordning 4 dage om ugen og en generel sund holdning til  
madpakker.  

3. Slik og sodavand er kun tilladt ved specielle lejligheder. 
4. Kommunens rygepolitik er også gældende i Skolen / SFO’en (også ved forældre arrangementer.) 
5. SFO’en har FOKUS på fysiske aktiviteter (det kan f.eks. være gymnastiksalen, svømmehallen, gå- løbe eller 

cykelture osv.). Det skal som udgangspunkt være frivilligt, men SFO’ens ansatte vil gøre en stor indsat for, at 
så mange børn som overhoved muligt deltager i aktiviteterne, og skulle det vise sig, at børnene ikke vil, eller 
kan motiveres, gives der mulighed for, ”at det er en skal aktivitet” 

6. Der foretages hvert skoleår en trivselsundersøgelse. Den vil blive udarbejdet sammen med  
undervisningsdelen. 
 

4.  Beskrivelse af børn med særlige behov. 
 

Paletten: 
1. Børn med behov for specielle tiltag  (visiterede børn) er som udgangspunkt indskrevet på en stue. 
2. De inkluderes i det omfang deres kompetencer rækker, og det giver mening. 
3. Daglig kontakt mellem lærer/pædagog, hvis der opstår noget, der er relevant for barnets hverdag. 
4. Mindst 2 gange årligt revideres handleplan vedr. hvert enkelt barn, og gennemføres sammen med relevante  

samarbejdspartnere. 
5. Pædagoger deltager i skolens revisitationsmøder mindst 1. gang årligt. 

 
5.  Samarbejde i øvrigt. 

 
1. Der bliver samarbejdet mellem indskolingen og SFO omkring klassedanelse - benyttelsen af fælles lokaler.  
2. Derudover bruges skolens gymnastiksal & hal, skolekøkken,samt skolens udearealer til leg og boldspil. 
3. Pædagogisk rådsmøde 3 gange om året (lærere/pædagoger). 
4. Pædagogisk weekend hver år (lærere/pædagoger). 
5. Pædagoger er med i undervisningen og kan blive brugt som vikarer i 0. – 9. årgang 

 
6.  Samarbejde med dagtilbud. 

 
1. Informationsmøde i november måned for kommende brugere (de børn der skal starte i 0. årgang det  

kommende skoleår). 
2. Den endelige indskrivning / tilmelding til Skole /SFO foregår i marts – april måned. 
3. I maj juni måned tilbydes børnehavebørnene  - deres forældre + personale fra de respektive børnehaver til at 

besøge Skole / SFO’en for at se omgivelserne, inden de skal starter i SFO’en (mellem 4 til 6 gange). 
SFO’en stiller personale til rådighed ved disse besøg.  

4. Overleveringsmøder hvor både Skole / SFO-delen er repræsenteret. 
A. En generel overleveringssnak, hvor lærer og pædagoger deltager. 
B. En speciel -mere konkret overlevering vedr. de børn der har brug for ekstra støtte i 

undervisningen og SFO. 
5. Mulighed for at den enkelte pædagog, kan besøge de kommende nye børn i deres respektive børnehaver.  

 
7.  Dokumentation: 

 
Formålet er at danne baggrund for faglige - pædagogiske refleksioner samt synliggørelse for  
forældre/udenforstående om SFO’ens pædagogiske hverdag og praksis.  
 

1. Hjemmeside. 
2. Årsplaner/Månedsplan. 
3. Forældremøder/hygge. 
4. Børnerådsmøder. 
5. Praksisfortællinger (garderobesnak, fortællinger fra dagligdagen mm) 
6. Foto’s. 
7. Udstilling af børnenes produkter. 

 

 
Med venlig hilsen 

Østre skoles SFO. 
 

 


