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VIBESKOLENS PRINCIPPER 

 

 

 
 
 

 
 

Princip for SFO 

Indledning/Formål 

 Vibeskolens SFO er et pædagogisk tilbud på 2 matrikler i henholdsvis Ullerslev og 
Aunslev. Åbningstider i SFO følger gældende regler i Nyborg Kommune. 
 

 Formålet med vores SFO er at skabe et trygt pædagogisk pasningstilbud for vores 
elever i 0.-3. klasse, som støtter børnenes alsidige personlige udvikling. 

 

 

Målsætning 

Vibeskolens målsætninger er gældende for både skole og SFO: 
 

 Alle elever skal hver dag føle sig velkommen på Vibeskolen i fysiske rammer, der 
understøtter et godt læringsmiljø 

 Alle elever har ret og pligt til, hver dag, at deltage i pædagogiske processer, der 
udvikler ny faglig, personlig og social læring 

 Alle elever skal hver dag føle sig som en del af det sociale fællesskab 
 
Ud over ovenstående målsætninger er følgende gældende for SFO 
 

 Alle elever skal have lyst til at benytte Vibeskolens SFO tilbud  

 Alle elever skal føle sig motiveret til at deltage i de pædagogiske aktiviteter, 
SFO’en tilbyder.  

 Alle elever skal opleve deres SFO som en naturlig forlængelse af skolens 
læringsmiljø 

 Alle elever skal møde samme pædagogiske tilgang i både skole og SFO 

  



 

 

Side 2 af 3    

 

 

 

Udmøntning 

Ledelsen: 

 Udnytter ressourcer og kompetencer optimalt til at skabe den bedst mulige SFO 
på begge matrikler 

 Sikrer mulighed for tværfagligt samarbejde mellem medarbejdere i skole og SFO 
og på tværs af de to matrikler med henblik på at kunne se hele barnet 

 
Medarbejderne: 

 Tilrettelægger pædagogiske aktiviteter for børnene 

 Synliggør SFO’ens pædagogiske aktiviteter og anden information  gennem skolens 
kommunikationsplatform 

 Fokuserer på det enkelte barns personlige og sociale udvikling i den daglige 
praksis 

 Medvirker til, at det fysiske miljø er inspirerende og udviklende, samt 
understøtter vores mål – fagligt, socialt og personligt 

 Er positive rollemodeller, der gennem vores kommunikation udviser anerkendelse 
og respekt 
 

Forældrene:  

 Støtter sit barn i at lære at have orden på sine ting til brug for dagens aktiviteter 

 Orienterer personalet om begivenheder i barnets liv, der har betydning for 
barnets trivsel 

 Støtter barnet i et åbent og respektfuldt menneskesyn 

 Støtter sit barn i at deltage i de pædagogiske aktiviteter, der tilrettelægges i SFO  
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Relaterede oplysninger 

Folkeskolelovens §44, stk. 2: Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens 
virksomhed, herunder pkt. 7, skolefritidsordningens virksomhed. 
 
Princip for SFO skal understøtte bekendtgørelse nr. 699 om krav til indholdet af mål og 
indholdsbeskrivelser for folkeskolens skolefritidsordninger. 
 
Værdiregelsæt for Vibeskolen. 
 
SFO’ens egen folder: ”Velkommen til Vibeskolens SFO”. 
 
Mål og indholdsbeskrivelse for SFO 

 

Dokumentoplysninger 
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