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Formandens udspil: 

Sådan som jeg læser *vejledningen* fra Aarhus kommune, skal vi prioritere hvilke mål vi vil 

arbejde med, og hvordan? 

Jeg tænker, at I jo klart arbejder med det hele, men måske skal vi have sat flere ord på det overfor 

omverdenen. F.eks. fortalte I, hvordan I planlægger aktiviteter ud fra hvilket pædagogisk mål i 

gerne vil nå - det må da være til at putte ind under kommunens temaer, og på den måde beskrive 

hvordan I arbejder med målene? 

Jeg har kigget alle temaerne igennem, og skrevet, hvordan jeg tænker, I arbejder med dem (set fra et 

forældreperspektiv), men synes ikke alene jeg kan beslutte, hvilke temaer der er vigtige -det synes 

jeg skal gøres i fællesskab. 

Områdesamarbejde, herunder overgange mellem dagtilbud, fritids- og ungdomsskoletilbud 

og øvrige lokale fritids- og foreningstilbud. 

Jeg synes, vi har været igennem dette i forbindelse med, at vi har snakket om overgange fra 

børnehave til SFO (bliver nogle af ideerne brugt, nu hvor næste hold små nye snart ankommer?). Vi 

har også snakket om overgang til mellemtrinnet. Synes også I er i godt samarbejde med fritids- og 

foreningstilbud, fx Ved b.la. svømning og Balladedag? -det står godt nok ikke direkte beskrevet 

nogen steder, men vi ved jo at det finder sted. – se tidligere referat. 

Samskabelse med forældrene på tværs af undervisning og SFO 

Klassepædagogen er deltagende på forældremøder og til forældresamtaler. Derudover er der 

rollespilsdagen og temaugerne, hvor det også er på tværs af undervisning og SFO. På grillaftenen er 

der intro til skolen for nye 0. klasseforældre. 

Vidensbaseret udvikling i praksis 

Årshjul/aktivitetskalender. Jeg tænker, at netop den måde I bygger jeres dage op på er videnbaseret, 

da I tager udgangspunkt i læringsmål og forsøger at finde aktiviteter, der kan udvikle børnene 

indenfor de forskellige områder? Vi arbejder med det pædagogiske grundlag og data ud fra Kids 

Fritid. Der er gang i Stærkere læringsfællesskaber. SMTTE-model har været anvendt på 

opfinderværkstedet. Der mangler viden om digital dannelse i SFO. Hvor meget åbner vi op for 

digitale spil, Ipad - der fører til 3D print, stop motion film, læsning og sproglig udvikling i SFO? 

Tidlig og forebyggende indsats 

Synes jeg kommer ved, at I er nærværende og anerkendende, og på den måde hurtigt kan se, hvis et 

barn mistrives. Her hjælper det også, at I er med i timerne, og netop får et helhedsbillede af 

børnenes dag. Der er Pitten, Pusterum og Kompasset. I kanaliserer ressourcer ind i undervisningen 

som særlige indsatser i de klasser, hvor der er særlige udfordringer. Ligesom der er andre 

specialopgaver som tilrettelægges individuelt. 

Fokus på helhed og sammenhæng 

Dette her punkt synes jeg er svært? Er det sammenhæng i hverdagen (overgange mellem sfo, skole 

og sfo igen?  
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Klassepædagoger følger børnene hele vejen. Børnene modtages i morgen-SFO og der afsluttes i 

SFO om eftermiddagen. Aktiviteter planlægges i en sammenhæng med de øvrige ting, der sker i 

SFO’en. Lærerne kunne godt inviteres til at komme i SFO.  

Læring, udvikling og dannelse. Alle skal blive så dygtige som de kan. 

Fri leg, og støtte til at løse konflikter. Hjælp i undervisningen til motivation og det at blive en del af 

fællesskabet. Der er planlagte aktiviteter med pædagogisk fokus. Børnene bliver dygtige til at klare 

sig i sociale sammenhænge. De lærer færdigheder: Sy, lappe cykel, bruge fantasien, lettere 

madlavning på bål, save. De lærer at passe deres skole, lære at tabe i spil osv. 

Motivation, robusthed, vedholdenhed samt evnen til at begå sig i fællesskaber og møde 

fremtidens udfordringer. 

Her er I gode til at være nærværende, og hjælpe med at løse konflikter, og tage snakken i 

børnegrupperne, hvis der opstår problemer. Det ligger i årshjul. Blive i aktiviteter, som man har 

meldt sig til. Blive i fællesskabet for ikke at ødelægge noget for andre. Børn kan have svært ved at 

prioritere og holde fast.  

Demokrati og medborgerskab 

Jeg synes det kunne være sjovt, hvis I holdt et børnevalg, hvor børnenes stemme betyder noget i 

forbindelse med et folketingsvalg (f.eks. Skal vi have rød eller gul saftevand til forældrekaffen på 

fredag el. lign.) 

Men jeg tænker også, at det ligger i jeres små snakke i hverdagen? Og i boldspil og andre regellege. 

Der holdes børnemøder jævnligt, om hvad børnene gerne vil have deres SFO består af. Der spørges 

i elevsamtalerne/forældresamtalerne til aktiviteter. Børnene i 3. klasse er altid med til at bestemme 

til aftenåbning. 

Sundhed og trivsel, herunder idræt og bevægelse 

Det har I jo pænt skrevet på hjemmesiden: ”… Desuden har vi et fast bevægelsestilbud enten i 

hallen, i skolegården eller på boldbanerne…” generelt opfordringer til at være ude. Skabe attraktive 

aktiviteter ude. Der er gode udendørs rammer og de bruges aktivt.  

Kreativitet og musiske aktiviteter 

”… Der vil altid være mindst to kreative værksteder til børnene fx syning, smykker, malerværksted 

og andet…” Jeg ved ikke meget om musiske aktiviteter, udover lets dance. Men synes, I har nogle 

rigtig gode og inspirerende værksteder. 

Natur og udeliv 

”… Vi vægter udeliv og bevægelse samt kreative aktiviteter . Tirsdag er fast udelivsdag, 

hvor alle børn er på Pileengen. … Vi organiserer udeaktiviteter hver dag. Her er der ofte gang i 

diverse boldspil, kørsel på mooncars, rulleskøjter, bål, fysisk aktivitet som fx rundbold, 

bueskydning eller levende stratego. 

Der er hele året åbent i Hamborg, som er vores ude-træværksted på Pileengen. …” 

Sproglige udtryksformer 
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Sproget bliver brugt i både børnenes frie leg, når I samles omkring et kreativt projekt og når der 

bliver aftalt regler til f.eks. rundbold og andre regellege. Forslag om at spille teater, lave scenen er 

din. I har jo Rollespil og udklædning hos Jette i syværkstedet. Børnene kunne fortælle historier, 

mens man spiller teater.  

 


