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Kl. 17.30 – 19.00  

1. Kort præsen-
tationsrunde 

 

2. Dagens tema:  
 
Evaluering af 
skolereformens 
betydning for sfo 
 

Status på børnetal er, at der er næsten lige så mange indmeldte 
børn som på samme tid sidste år. Det vil sige, at børnetallet ikke 
er faldet som frygtet pga. skolereformen. Om morgenen er der 
typisk 45-50 børn fra kl. 6.30-8.00. Der er kun meget få elever, 
der går i sfo i stedet for til studietid. 
 
Der er en tendens til, at børnene er i sfo lidt senere på dagen end 
tidligere. De forskellige aktiviteter starter også op senere på 
dagen, og lukkes også tilsvarende senere ned. Normeringen er 
fortsat omkring 12 børn pr. voksen.  
 
Personalets oplevelse af børnene generelt er, at nogle er lidt mere 
trætte efter den længere skoledag, men også at de er klar til og 
glæder sig til sfo’ens aktiviteter. Denne oplevelse deles af 
forældrene, som flere gange har oplevet at blive sendt hjem, hvis 
de vil hente tidligt. 
 
For personalet har reformen også medført store forandringer. Sfo-
pædagogerne er mere med i skoledagen, samtidig med at de også 
varetager en del af den understøttende undervisning. Dette har 
været udfordrende på forskellig vis, og der er løbende lavet 
justeringer. En del pædagoger har gennemført et 
kompetenceudviklingsforløb i klasserumsledelse her i efteråret.  
 
Erfaringerne fra det første år vil blive inddraget i planlægningen af 
næste skoleår. 
 



 

   

I sfo-forældrerådet vil man fremadrettet gerne arbejde mere med, 
hvordan opstarten i 0. klasse gøres endnu bedre. Den har mødt en 
del udfordringer i år primært pga. reformen, og der er gjort 
mange erfaringer, som kan bruges ift. den næste 0. årgang. 
Desuden vil der blive arbejdet med mål- og indholdsbeskrivelse, 
ligesom der vil blive lavet en ny informationsfolder. 
 
Muligheden for at lade børnehavebørn starte tidligere i sfo blev 
drøftet. Dette er dog ikke umiddelbart muligt i Elsted Skoles sfo 
både pga. plads og struktur. 
 
Der er forøget fokus på bevægelse i forlængelse af projekt idræts-
sfo. Personalet har fået mange nye input til bevægelsesaktiviteter, 
og kan måske indirekte også være med til at tilskynde flere til at 
vælge idrætsaktiviteter. 
 
Sfo-forældrerådet opfordres til også at arbejde med 
funktionsbeskrivelser for sfo-rummene som forberedelse til RULL-
processen, der forventes påbegyndt i 2016. 

 

KL: 19.00 –  Julefrokost 
 


