
SFOen på Højvangskolen  
 
Forord  
Aarhus Kommune har en børne- og ungepolitik, som henvender sig målrettet til alle børn og unge i kommunen – både 
dem, der går let gennem tilværelsen og dem, der af den ene eller den anden grund møder større bump på vejen.  
Det grundlæggende arbejde med børnene og de unge er: Læring & udvikling, fællesskaber og sundhed & trivsel.  

 
Aarhus Kommunes beskrivelse af SFO tilbuddet  
Skolefritidsordningerne lægger vægt på at understøtte det enkelte barns udvikling af personlige, sociale og kulturelle 
kompetencer. Et barn har brug for at lære at vælge, for at kunne sige til og fra og dermed tage ansvar for sig selv i et 
socialt samspil med andre.  
I skolefritidsordningen har børnene mulighed for at være sammen med deres venner og udvikle nye venska-ber, 
samtidig med at de kan deltage i forskellige aktiviteter inde og ude.  
 

Mål for arbejdet i Højvangskolens SFO  
På Højvangskolen tager vi afsæt i Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik.  
Samtidig arbejder vi med de tre værdier, som vi har overordnet på hele skolen: Faglighed, fællesskab og forskellighed.  
Med udgangspunkt i disse, har vi i dagligdagen i SFOen prioriteret at have fokus på følgende:  

• Vi understøtter sammenhængskraften mellem skole og SFO med fokus på læring og udvikling.  

• Vi skaber sammenhæng i hele barnets liv på skolen – med særligt fokus på dannelsesprocessen i det enkelte 
barns liv.  

• Tilbyder aktiviteter og fællesskaber, som udvikler barnets kompetencer på det sociale og faglige niveau  

• Vi tror på, at med et gensidigt forældresamarbejde, skaber vi en bedre SFO  
 

Dagligdagen i Højvangskolens SFO skoleåret  
Der er ca. 330 børn indskrevet i SFOen fra 0.-3.- klasse.  
Børnene er opdelt i to afdelinger:  
0.-1. klasse, som har lokaler i klasseværelserne, som 0.-1. klasse har i dagligdagen i den nederste A-fløj.  
2.-3. klasse, som har lokaler i klasseværelserne på a-gangen, hvor deres klasser ligger.  
Legepladsen på skolen er opdelt fra 0.-2. klasse og 3.-5. klasse i skoletiden. Dette holder vi fast ved i SFO tiden, da le-
gepladsen i indskolingen er den største og tilbyder mest mulig aktivitetsudfoldelse. Der vil være en pædagog fra 2.-3 
klasse på indskolingens legeplads om eftermiddagen, hvis der er børn fra 2.-3. klasse.  
Vores SFO åbner om morgenen kl. 6.30 i 0.-1- klasses lokalerne, og de børn der er hos os om morgenen, går ud til 
deres egne klasselokaler kl. 7.50. Det betyder, at der i lokaler med morgen SFO, vil være klar til at de egentlige elever, 
kan benytte lokalet uden andre børn end egne klassekammerater.  
For de klasser, der har fri kl. 12.15, starter dagen i SFOen op således:  
Skoledagen slutter kl. 12.15, hvor lærerne har spist med klasserne, og de overgiver børnene til pædagogerne. Børnene 
er på legepladsen kl. 12.15 med et antal pædagoger. Inden børnene går fra skoledagen og ud på legepladsen, har 
pædago-gen talt med dem om indholdet af den konkrete SFO dagen og lavet aftaler med dem om, hvad de skal starte 
op på, eller hvem de gerne vil lege med fra dagens start.  
De børn der har senere fri, går i SFOen, når undervisningen slutter, og laver konkrete aftaler her.  
Der kan være afvigelse fra dette i dagens planlægning i 2.-3. klasse, da de er så store, og har måske behov for en 
anden struktur.  



Fælles for de to afdelinger  
Samarbejde og information fra os til jer forældre  
Vi prioriterer forældresamarbejdet og dermed informationen til og fra jer højt. Det er vigtigt, at I kan følge med i Jeres 
børns hverdag i SFOen.  

Tilbud om aktiviteter  
De fleste tilbud af perioder med aktiviteter vil henvende sig til årgange, særlige grupper af børn eller mere opdelt i de 
to afdelinger.  
Vi vil i år lave aktivitets perioder, der går på tværs af alle årgange. Dette er for at blende nogle af børnene, så de kan 
skabe relationer på tværs af årgangene, og der vil være mulighed for at benytte enkelte pædagogers særlige 
kompetencer mere bredt – f.eks. ved teater, musik og fysisk aktivitet.  
Vi deler året op i 4 perioder, hvor vi har fokus på forskellige temaer og aktiviteter.  
Disse temaer vil løbe således:  
 

Sommerferien til efterårsferien  

Efterårsferie til nytår  

Nytår til Påskeferie  

Påskeferie til sommerferie.  
 
I perioden fra sommer til efterårsferien har vi følgende pædagogiske temaer:  

• Skabe tryghed for det enkelte barn og børnene i de grupper de indgår i.  

• Gøre det enkelte barn selvhjulpen i forhold til dagligdagslivet i SFOen i forhold den alder barnet har.  

• Udeliv med aktiviteter, der sikre fokus på de to ovenstående temaer.  
 
Ud over det vil vi som voksne have særligt fokus på at sikre nærvær fra voksne i dagligdagen, så børnene får en følelse 
af, at der er voksne tilstede, hvis de har behov for det. Vi ved, der nogle dage er udfordringer på legepladsen, så vi vil 
skærpe opsynet her, for at forbygge konflikter og grupperinger, der er uhensigtsmæssige for børnenes trivsel og 
udvikling.  
Generelt vil der være faste voksenstyrede aktiviteter, som aktiviteter i hallen, træværkstedet, kreative aktiviteter osv 
der tilbydes hver dag i perioderne. Ud over det vil der være spontane aktiviteter på enkelte dage. På tavlen ved 
indgangen informerer vi fra dag til dag, om hvad der er af tilbud. Dette taler klassepædagogerne med de enkelte 
klasser om, inden SFO start, så alle børn kan forholde sig til de tilbud der er.  
En af vores store fokuspunkter i SFOen, er at børnene er hos os i fritiden, og der skal her være masser af plads, til at 
lege og være sammen med kammerater og fordybe sig sammen med dem, i mindre styrede rammer, end dem der 
tilbydes i skolen. Det er vigtigt at børn udvikler deres sociale kompetencer, hvilket de gør bedst i en vekselvirkning 
mellem, voksenstyrede og børnestyrede aktiviteter. Dette vil vi støtte børnene i, da dette er et af de vigtige punkter 
fra vores målsætning.  
Løbende skriftlig information om aktiviteter og andet  
Der vil løbende være en skriftlig kommunikation på Intra i ugebrevet, hvor I informeres omkring, hvad der er sket i 
ugen der er gået og vil komme til at ske i kommende uge.  

Baserne for årgangene  
Gruppen af børn vil være delt op i årgange i løbet af dagen. Der er en base til hver årgang, hvor man spiser 
madpakker, har mulighed for at finde en voksen, krydser sig ind og ud på Tabulex, laver særlige aftaler osv. Der vil 
nogle dage være mulighed for at lave mindre kreative aktiviteter i baserne. Vi forsøger som noget nyt i kommende år, 
at dække med to pædagoger i alle baser, da vi ved, at nogle børn nogle gange har haft svært ved at finde voksne, der 
kan hjælpe dem i hverdagen med, det de har behov for hjælp til.  
Det er helt i orden at ”besøge” de andre klassers baser, hvis man gerne vil lege på tværs, eller gerne vil deltage i en 
aktivitet, der foregår i en anden base. Dog vil vi i starten af skoleåret begrænse besøg i 0. klasse basen, da de har 
behov for at lære voksne, stedet og strukturen at kende.  



Daglig kommunikation  
Klassepædagogen til jeres barn, vil nødvendigvis ikke være omkring jeres barn i SFO tiden hver dag. Det vil sige, at det 
ikke nødvendigvis er klassekontaktpædagogen, der har overblik over, hvad jeres barn har lavet den enkelte dag. Dog 
vil der altid informeres efterfølgende, hvis der har været konflikter eller andet, der kræver særligt opmærksomhed.  
Hvis I har behov for at drøfte noget særligt, vil vi opfordre jer til at tage kontakt til klassekontaktpædagogen. Gerne i 
hverdagen ved afhentning med forbehold for, at pædagogen laver aktiviteter med børn, og prioriterer det. I er også 
meget velkomne til at skrive på Intra, hvor de læser beskederne, hver dag.  
Hvis der er noget vigtig information, der skal videreformidles den enkelte dag, enten fra jer eller fra os, så er det selv-
følgelig muligt at kommunikere med alle pædagogerne i SFOen.  

Brug af Tabulex  
Når børnene starter i SFOen, bliver de automatisk meldt ind i Tabulex, som er et digitalt ind- og udkrydsning system. 
Her skriver man ind om der er konkrete aftaler omkring de enkelte børn, afhentningstidspunkter osv.  
Vi stiller krav til, at alle forældre og børn bruger Tabulex systemet fuldt ud. Dette er med til at frigive ressourcer, så 
pædagogerne ikke skal bruge så meget tid på at sende børn forskellige steder hen eller holde styr på aftaler.  
Yderligere oplysninger og afklaring: Se dokumentet vedrørende Tabulex på hjemmesiden.  

Ferier i SFOen  
Vi har mindst mulig dækning i SFOen i skoleferierne, da dette gør, at vi kan lave et bedre voksendækket SFO tilbud på 
skoledagene, hvor behovet er størst. Det betyder, at vi ikke vil tilbyde andet end pasning og aktiviteter i det minimale 
omfang, det kan lade sig gøre.  
Det kræver, at vi får en præcis tilmelding fra jer ift. om jeres barn kommer i SFOen i ferierne. Tilmelding til ferierne 
sker på Tabulex. I Tabulexen vil jeres barn, som udgangspunkt, stå som “kommer ikke”. Ønsker i at gøre brug af SFOen 
i ferien skal i selv ændre dette i Tabulexen til “kommer”. Dette betyder også, at hvis man ikke aktivt melder sit barn til 
i ferien, betragtes det fra SFOen som om at barnet ikke kommer, og der vil derfor ikke være personale til at passe 
børnene i disse dage.  
I ugerne 29 og 30 opfordrer vi jer til, at alle børnene holder ferie, da vi forventer at vi næsten ikke har børn i disse 
uger. Dog har vi fælles pasning for SFOerne på Vestergårdsskolen og Viby Skole i uge 29 og 30.  

Forældreråd  
Vi har et velfungerende forældreråd i SFOen, som består af 4 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter 
og lederen fra indskolingen. Der afholdes valg til forældreråd sidst i september, hvor 2 forældrerepræsentanter er på 
valg.  
Vi holder møde i forældrerådet 4 gange årligt, og vi vil rigtig gerne have input og idéer til, hvis man gerne vil ave noget 
drøftet.  

Oprydning i SFOen  
Da huset er stort og der er en del praktiske opgaver hver dag med lukningen af SFOen, vil vi opfordre til, at børnene 
hver dag hjælper med at rydde op efter dem selv, inden de går hjem. Hvis andre børn er i gang med noget samme 
sted, skal det selvfølgelig ikke ryddes væk, men vi vil gerne lære børnene at man hjælper til og rydder op efter sig selv. 
Hvis de enkelte børn tager hjem efter kl. 16.00, skal man selv rydde det op, man er i gang med, inden man går hjem. 
Særligt på legepladsen er det en stor opgave, hvis alle moon cars skal køres ind af voksne ved lukketid. Når alle hjælpe 
hinanden, vil det automatisk skabe mere tid til, at pædagogerne kan være sammen med børnene inden de hentes.  
Vi samler klokken 16.00 børnene i én base for 0.-1. klasse og i én base for 2.-3. klasse.  

Aftaler omkring legeaftaler uden for SFO tiden  
Legeaftaler der ligger uden for SFO-tid vil vi opfordre til planlægges mellem jer forældre hjemmefra. I vil bedre kunne 
styre hvilke dage, der er gode at lege for børnene, og det er nemmere for os at forholde os til de aftaler, der allerede 
er lavet.  
Hvis det alligevel er sådan, at det enkelte barn gerne vil lave legeaftaler i SFO-tiden, og det skal ringe hjem, vil der først 
være mulighed for at ringe hjem til jer fra kl. 15.00.  
Dette tidspunkt er vi nødt til at håndhæve, da vi har behov for ro og tid til at få dagen startet godt op med de 
aktiviteter, der tilbydes. Når børnene ringer, skal de ofte have hjælp til at finde numre, og vi skal være omkring dem, 
når de ringer. Derfor går der mange ressourcer til det.  

 
 
 



Afdelingen for 0.-1.-2. klasse  
Madpakker i SFOen  
Børnene vil have spist deres første og anden madpakke, når de kommer fra skole. Gennem dagen kan børnene 
komme ind i basen og spise sin madpakke, når de er sultne. Da vi oplever, at langt de fleste børn selv mærker sulten, 
og spiser, når de har behov for det, vil vi ikke holde øje med, at alle børn får spist i løbet af dagen. Dog vil vi rigtig 
gerne være behjælpelige med, at støtte op omkring de børn, som I oplever ikke spiser, så meget, eller har behov for 
støtte til at mærke, om de er sultne. Vi vil have en særlig opmærksom på børnene, der starter i 0. klasse, fordi vi ved, 
de ikke er vant til selv at mærke efter sulten på samme måde. Der sker meget for dem, og de er ikke vant til så en fri 
struktur fra børnehaverne.  

Tavlen ved indgangen  
Her vil alle børn og forældre kunne orientere sig om, hvilke pædagoger der er på arbejde den pågældende dag.  
Endvidere vil det være tydeligt, hvilke aktiviteter der tilbydes, og hvilke pædagoger, der er på hver enkelt aktivitet. 
Dette skrives på tavlen kl. 10 om formiddagen, hvor pædagogerne har holdt deres daglige koordineringsmøde.  
Denne tavle bruger vi for at skabe et visuelt overblik for børnene, som mange i denne alder nyder godt af. Men vi har 
også lavet den til jer forældre, så I nemt kan se, hvem der er til stede og hvilke tilbud, der bliver givet den enkelte dag. 
Vi ved, at huset er stort og kan være uoverskueligt, når man henter sit barn. 
 

Afdeling for 3. klasse 

 
 
Børnene er nu så vant til at gå i SFO og er parate til at få større indflydelse og ansvar. Vi tager børnene med på råd, lyt-
ter til deres ønsker og sammen skaber vi minderige dage i SFOen med nærværende voksne og venskaber på tværs af 
årgangene. Aktiviteterne er tilpasset børnene og vil variere efter  
 

MiniKlub-råd 
To elever fra hver klasse sidder med i MiniKlub-rådet, hvor de sammen med årgangens voksne træffer vigtige 
beslutninger om stort og småt i MiniKlubben. Det er alt fra indkøb af legetøj til aktiviteter. Vi har et ønske om, at 
børnene skal opleve reel inddragelse, så MiniKlubben bliver deres egen.  

 
Aktiviteter 
I Ugebrevet vil aktiviteterne for MiniKlubben blive meldt ud. 

 
Ugen 
Mandag: Turdag og Udedag 
Tirsdag: Stauern 

Onsdag: Lokaler v. B-fløjen 
Torsdag: Stauern 
Fredag: Lokaler v. B-fløjen 
 
Aftenåbning  
Vi holder aftenåbent i SFOen flere gange om året, og har to forskellige typer:  
1. 4 stk. aftenåbent til kl. 18  
2. 2 stk. aftenåbent til kl. 20, hvor der serveres aftensmad, som børnene selv er med til at tilberede. Gælder som 
udgangspunkt børn på 3. årgang.  



I vil løbende blive informeret om planen for disse arrangementer, hvor deltagelse kræver tilmelding via Tabulex-syste-
met. Tilmelding er bindende. Enkelte arrangementer kan have begrænset plads til deltagelse, hvor først-til-mølle-prin-
cippet er gældende.  
SFOen vil sørge for at tilbyde arrangementer til ALLE børn. Dette gælder også ture ud af huset i mindre grupper. Dette 
kan også være en del af et aftenåbningsarrangement.  

Overgang fra SFO til fritidsklub  
I løbet af skoleåret vil der være aktiviteter og besøg i klubben for børn på 3. årgang, som har til formål at sikre en god 

og glidende overgang fra SFO til fritidsklub. Klubben har en lang og god tradition med at modtage de fleste elever fra 

3. årgangs SFO, og derfor vil der i skolens ”fordybelsesuger” blive afholdt trivselsarrangementer, hvor alle får mulighed 

for at se og opleve klubverdenen. 

 


