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2 Mål og indholdsbeskrivelse 

 

Indledning 
 
Dette er den første ”Mål og indholdsbeskrivelse” efter Skolereformens indførelse i august 2014. 

Skole og SFO er nu i langt højere grad en fælles virksomhed, hvor vi ser barnet i et 

helhedsperspektiv, og hvor der i samarbejde både sættes fokus på, at styrke fagligheden og 

sikre trivsel for alle. 

Tiden i SFO’en er blevet kortere og nogle af de opgaver, som før foregik i SFO tiden, er flyttet 

til skoletiden. Dette har givet en helt ny pædagogfaglighed og et samarbejde, hvor lærer og 

pædagoger med hver deres profession kan berige hinanden. 

 

Et samarbejde, der vægter, at børnene både lærer mest muligt og trives godt. 

 

I medfør af § 40, stk. 4 i lov om folkeskolen skal kommunalbestyrelsen fastsætte 

en mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningerne.  

I Slagelse Kommune er kompetencen uddelegeret til den enkelte skolebestyrelse, 

jf. lov om folkeskolen § 40, stk. 5 og styrelsesvedtægt for skoleområdet. 

 

Mål- og indholdsbeskrivelsen er udarbejdet på baggrund af Bekendtgørelse om 

krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser for folkeskolens 

skolefritidsordninger (BEK nr. 699 af 23/06/2014). 

 

SFO og skole er én virksomhed, og derfor er mål- og indholdsbeskrivelsen 

udarbejdet samtidig med skolernes virksomhedsaftaler, så de komplementerer 

hinanden.  

 

Mål- og indholdsbeskrivelsen tages op til revision samtidig med 

virksomhedsaftalerne i 2017. 

 

Udarbejdelse af mål og indholdsbeskrivelsen er godkendt af skolebestyrelsen den 17/06 2015.  

 

Mål og indholdsbeskrivelsen er trådt i kraft den 17/06 2015.  

 

 

SFO’ens målgruppe 

SFO Søndenvinden modtager børn fra 0.-4. klasse. Institutionen er opdelt i to afdelinger. 

Huset fra 0. kl. til 2. kl. og Bisserne fra 3. kl. til 4. kl. Begge afdelinger modtager børn fra 

distriktsklasserne og fra specialklasserne. 
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SFO’ens udmøntning af politikker samt pædagogiske 
aktiviteter 
 

 
På baggrund af ovenstående er der på Søndermarksskolen og i SFO Søndenvinden over det 

sidste år selvsagt sket en stor forandring og udvikling. Både af skoledelen og af SFO delen. 

Der er udarbejdet rigtig mange nye tiltag for at medvirke til udmøntningen af Skolereformen, 

kommunens børne- og ungepolitik samt skolepolitik med temaerne ”Styrket faglighed” og 

”Trivsel for alle elever”. Tiltag som på nuværende tidspunkt er ved at blive evalueret for at 

optimere og videreudvikle. Vi har fastsat de overordnede rammer. Det hele er en dynamisk 

organisation, som hele tiden indgår i samspil med omverdenen. 

 

Alle ansatte i SFO Søndenvinden indgår fra 1. August 2014, på en eller anden måde i 

skoledelen. Dette kan f.eks. være i understøttende undervisning, faglig fordybelse, idræt, 

valgfag, støttetimer, svømning eller AKT. Lærer og SFO personale indgår i et ligeværdigt 

klasse- og årgangs teamsamarbejde, som sætter fokus på barnets læring og barnets alsidige 

udvikling. Vi vægter dette team samarbejde meget højt og har skemalagt mødetid for alle 

team en gang om ugen. Samarbejdet sikrer helhedsperspektivet, hvor der tages udgangspunkt 

i faglighed, bevægelse og sociale kompetencer tillige med, at de pædagogiske aktiviteter i SFO 

tiden kan støtte op om barnet læring og udvikling. 

 

Visible Learning   

I forbindelse med implementeringen af Skolereformen begyndte Søndermarksskolen at arbejde 

med Visible Learning. Visible Learning er baseret på forskningsresultater over en 10 årig 

periode foretaget af den New Zealandske professor John Hattie. VL fokuserer på synlig læring, 

at sætte tydelige læringsmål, elevinvolvering og progression.  

Materialet er udviklet i skoleverdenen og har derfor også lærerens rolle i centrum. Men som 

nogen af de første i verden, har vi valgt også at arbejde med Visible Learning  i forhold til 

pædagogprofessionen  og dermed også se på de sociale kompetencer i forhold til et 

læringspotentiale og i forhold til at sætte mål for barnets sociale kompetencer.  

Alle lærere og pædagoger har deltaget i et kursusforløb arrangeret af Challenging Learning, og 

der er sideløbende arrangeret foredrag på skolen i forbindelse med at anvende den nye 

inspiration og de nye værktøjer i den daglige praksis. Samtidig uddannes et antal lærere og 

ledere til Impact coach for at støtte op om VL som en forankret del af vores tankesæt. 

 

For at understøtte SFO-ens faglighed og pædagogprofessionen generelt, har vi nedsat et SFO 

fagudvalg, som nu og i fremtiden arbejder med læringsmål for SFO’en, videreudvikling af 

aktiviteter, pædagogisk indretning samt et inspirerende udeområde.  

I forlængelse af vores arbejde med VL deltager alle medarbejdere fra SFO’en inden for det 

kommende år i det kommunalt planlagte kursus i ”Kompetenceudvikling af Pædagoger og 

medhjælpere” Dette sikrer en styrkelse af den pædagogiske faglighed, set i lyset af de nye 

arbejdsopgaver, som nu udføres af pædagogisk personale i skolen. 
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Skole-hjem samarbejdet 
 
Et godt forældresamarbejde er en vigtig forudsætning for individuel støtte til det enkelte barn. 

Relationen og kendskabet mellem lærere, pædagoger og forældre er af afgørende betydning 

for den optimale støtte. Det er vigtigt, at forældrene får mulighed for at spille en aktiv rolle. 

 

Endnu en gang med fokus på, at øget faglighed og trivsel går hånd i hånd, afholder 

Søndermarksskolen en del af vores forældresamtaler med deltagelse af både lærer og 

pædagoger. På 0. årgang deltager den pædagog, der er tilknyttet klasseteamet, i alle 

forældresamtaler i efteråret.  På 1.- 9. årgang planlægger lærer og pædagog i samarbejde 

med klasseteamet pædagogens deltagelse i samtalerne efter behov.  Dette gælder også for 

vores specialklasser, hvor der er tilknyttet pædagoger til klasseteamet. 

Til forældremøderne deltager pædagogerne i efterårets forældremøde i 0.-3. klasse samt i 

specialklasserne. 

Året kan indeholde forskellige sociale arrangementer med forældre, hvor det enkelte 

klasseteam aftaler indholdet og planlægger, hvem der deltager. Disse arrangementer kan 

f.eks. være i forbindelse med Halloween, jul eller fastelavn. 

Udover disse arrangementer i samarbejde med skolen holder SFO-en åbent hus for forældre, 

søskende og bedsteforældre to gange om året, hvor der laves værkstedsaktiviteter. Her er der 

god tid til at snakke om løst og fast og få et billede af dagligdagen i SFO-en. 

Ligeledes vægter SFO Søndenvinden forældrekontakt via den daglige dialog meget højt. Her er 

der mulighed for i forbindelse med, at forældrene henter eller aflevere deres barn, at få en 

mere uformel snak med personalet eller spørge om råd og vejledning. Et dagligt samarbejde, 

som vi baserer på åbenhed og gensidig tillid. 

Lektiestøtte/lektiecafé 
 
I forbindelse med implementeringen af skolereformen, er lektiestøtte/lektiecafe blevet 

integreret for alle børn i skoletiden. På Søndermarksskolen har vi valgt at arbejde med det, vi 

kalder Faglig Fordybelse, og det kan både være lærere, pædagoger og medhjælpere, der er 

tilknyttet denne lektion. Der tilbydes ikke decideret lektiestøtte i SFO tiden, men hvis det 

enkelte barn ønsker at lave lektier, kan der stilles et lokale til rådighed til formålet.  

 

Brobygning/overgange 
 
Daginstitutionerne, Birkelunden, Byskovgård og Østervang samt Søndermarksskolen og SFO 

Søndenvinden, har i flere år haft et godt samarbejde om brobygning i Østbyen. Dette 

samarbejde er i de sidste to år blevet styrket af udviklingsprojektet ”Tosprogs-Taskforcens 

tyve samarbejdskommuner 2012-2015” i samarbejde med undervisningsministeriet.  

Samarbejdet har skabt et øget fokus på overgangspædagogikken generelt og har gjort, at vi 

på nuværende tidspunkt har udbygget det kommunale brobygningsskema med flere forskellige 

tiltag og har flere interessante ideer i støbeskeen til den kommende tid. 
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Helt overordnet sætter vi fokus på: 

 

Tryghed for børn og forældre i overgangen fra daginstitution til Skole og SFO 

 

Projektet med Tosprogs-taskforcen tager udgangspunkt i de tosprogede børn og deres familier, 

men har som sidegevinst styrket det generelle brobygningsarbejde til glæde for alle børn. 

Grundlæggende tager vi udgangspunkt i Slagelse kommunes brobygningsmateriale, 

brobygningsskemaet og kanonen. Vi afholder brobygningsmøder om det enkelte barn ud fra 

bl.a. brobygningsskemaet. Daginstitutionerne indbydes til besøg i Børnehaveklassen og til 

besøg i SFO’en. 

Overgangspædagogikken bygger på tryghed, genkendelighed og læring, og vi sikrer via 

forskellige aktiviteter, at barnet udvikler overgangsmarkører, som hjælper barnet med at 

fortolke den nye kontekst. 

 

Det udvidede samarbejde rummer nu bl.a. 

• en medarbejdergruppe, der er i gang med at udarbejde fælles specifikke læringsmål 

med udvalgte tekster fra kanonen  

• et fælles emne, som afslutter tiden i daginstitutionen, og som der arbejdes videre med i 

opstartsfasen i skolen. Det kan f.eks. være emner som Sommerfugle, Eventyr eller 

lignende 

• løbende og uformelle besøg af daginstitutionerne på skolens legeplads og SFO-ens 

fællesrum året igennem  

• en repræsentant fra skolen, der deltager i daginstitutionernes forældremøde i efteråret  

• en pædagog fra daginstitutionen, der deltager i åbent hus for de kommende skolebørn 

og deres forældre i november  

• en pædagog fra daginstitutionen, der deltager i arrangementet ”SE MIN SKOLE” i juni 

for børn og forældre 

 

 

Netop det, at der er repræsentanter fra skolen med til forældremøder i daginstitutionerne og 

pædagoger fra daginstitutionerne med til arrangementerne i skolen, har vist sig meget 

gavnligt i forhold til formålet med også at give forældrene en øget tryghed i forbindelse med 

skiftet til skole og SFO. 

 

 

 

 

Samarbejdet i Østbyen har udviklet en fællesnævner som et nødvendigt grundlag for 

brobygningen til glæde for både børn og forældre. Institutionerne imellem har skabt relationer 

på tværs af personalegrupperne og har samtidig fået et fælles sprog. Tiltag, der støttes af ny 

forskning inden for området viser, ”at det er af afgørende betydning, at de voksne omkring 

barnet har etableret positive relationer til hinanden”. 

Søndermarksskolen og SFO Søndenvinden arbejder med en øget indsats for alle børn i 

forbindelse med brobygningen samtidig med, at vi generelt i alle aktiviteter også har særlig 

fokus på de tosprogede børn og deres familier. 
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Udviklingsmål i SFO  

 

Som tidligere nævnt udføres Mål- og Indholdsbeskrivelsen i sammenhæng med 

virksomhedsplanen, og vi har valgt at beskrive de tre kommunale temaer i skabelonen fra 

Slagelse kommune og tilføje et fjerde udviklingsmål om sociale kompetencer samt et femte om 

anerkendende kommunikation. 

 

 SFO’ens arbejde med børn med særlige behov 

 Krop, bevægelse og sundhed 

 Balancen mellem voksenstyrede aktiviteter og børnenes selvvalgte 
aktiviteter 

 Sociale kompetencer 

 Anerkendende kommunikation 
 

 

 

Da denne Mål- og Indholdsbeskrivelse som sagt er den første efter implementeringen af 

folkeskolereformen, bliver der også her mulighed for at reflektere over fortid, nutid og 

fremtid.  

 

Den største ændring i forhold til SFO-ens fortid er, at den daglige SFO-tid er blevet kortere. 

Derfor er det nu mere vigtigt end nogensinde, at det enkelte team omkring barnet fokuserer 

på f.eks. barnets alsidige udvikling. Både i de enkelte fag, i den understøttende undervisning 

samt i fritidsdelen. Den understøttende undervisning kan nu således indeholde aktiviteter med 

fokus på læring, som samtidig bygger på, kreativitet, evnen til at danne relationer, evnen til at 

samarbejde samt at være en del af et fællesskab. 

 

 

Den kortere SFO-tid har ligeledes flyttet en del af de aktiviteter, der indeholder bevægelse fra 

SFO til skole, og de 45 minutters daglig bevægelse er på Søndermarksskolen en integreret del 

af de enkelte fag og delt ud over dagen i større eller mindre aktiviteter. På denne måde 

arbejder personalet fra SFO-en f.eks. i den understøttende undervisning med aktiviteter, som 

sikrer bevægelse for at styrke barnets fysik, dets motoriske kompetencer samt for at motivere 

til gode og sunde motionsvaner. 
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Generelt videreføres fokus på sociale kompetencer og bevægelse fra aktiviteterne i løbet af 

skoledagen til tiden i SFO-en, både ude og inde. Men i SFO-en i langt højere grad, på 

baggrund af det frie valg og med mulighed for den ”frie leg”. 

I SFO tiden er der således nu endnu mere fokus på at skabe aktiviteter og fysiske rammer, 

som støtter barnet i evnen til at træffe selvstændige valg, og som giver barnet mulighed for at 

indgå i forskellige legerelationer. Kort sagt kan man beskrive ”fri leg” som barnets ”egen tid” 

med mulighed for at lege, uden voksnes indblanding. Børn leger for at lære, og leg styrker 

bl.a. motorik, kreativitet, sprogudvikling, konfliktløsning og sociale kompetencer generelt. Alt 

sammen vigtige egenskaber, som støtter barnet i at vokse op med et godt selvværd og lyst til 

livet.  

Samtidig med, at SFO-en skaber relevante aktiviteter og spændende fysiske rammer, bygger 

det pædagogiske arbejde på gode relationer mellem børn og voksne samt trygge rammer. 

Rammer, hvor der er mulighed for hjælp og støtte bl.a. til konfliktløsning eller tid til en god 

snak om store og små spørgsmål i hverdagen. 

 

 

Fremtiden i SFO-en kan vi jo kun spå om, men grundlæggende vil der altid være brug for alle 

disse elementer, som støtter barnets alsidige udvikling. 

Herudover vil arbejdet med Visible Learning samt pædagoger og medhjælperes kompetence-

udviklingskursus i det kommende år medvirke til øget fokus på at arbejde med læringsmål, 

selvevaluering, progression, succeskriterier og evaluering. En proces, som helt sikker vil 

afspejle sig i SFO Søndenvindens udviklingsmål i de kommende år. 



Udviklingsmå l i SFO 

 

 

Udviklingstema 

 

 

Mål 

 

Aktiviteter 

 

Opfølgning/Evaluering 

 

SFO’ens 

arbejde med 

børn med 

særlige behov 

 
 

 

 

 

At målrette aktiviteter, så barnet 

får mulighed for at: 

 udvikle nødvendige 

sociale kompetencer 

 skabe venskaber 

 opbygge selvværd og 

selvtillid 

 

At skabe et miljø i SFO-en, som 

understøtter, at: 

 barnet oplever sig som en 

del af et fællesskab 

 at barnet mødes af gode 

voksen-barn relationer  

 at barnet modtager 

pædagogisk vejledning og 

støtte, f.eks. til relations 

dannelse eller 

konfliktløsning 

 

At skabe en god brobygning 

mellem SFO og daginstitution, så:  

 barnet kan føle sig tryg 

ved opstart i SFO 

 personalet er godt 

forberedt og har den 

fornødne viden omkring 

barnets særlige behov 

 

 

For at opfylde disse mål tilrettelægges 

SFO-ens forskellige aktiviteter, så børn 

med særlige behov kan deltage på lige 

fod; dog med øget opmærksomhed fra 

personalet. Personalet kan bistå med 

pædagogisk støtte og vejledning og har 

fokus på at arbejde med tydelighed, 

struktur og nærvær. 

Aktiviteterne kan f.eks. være: 

 sportsaktiviteter i hallen 

 leg på boldbanerne 

 snobrød over bål  

 kreative værksteder  

Herudover kan aktiviteter i mindre 

grupper f.eks. være: 

 spille spil 

 tegne 

 læse 

 snakke om stort og småt 

 

Personalet motiverer barnet til den frie leg 

og til opbygningen af relationer og 

venskabsdannelse ved at indgå i en 

tydelig dialog med barnet 

SFO-en inviterer kommende børn på 

besøg inden start 

Besøget kan indeholde individuelle faglige 

og sociale opgaver og skaber en tidlig 

relation mellem personalet og de 

kommende børn. 

 

Opmærksomhed på det 

enkelte barns alsidige 

udvikling og trivsel bl.a.  

 i den daglige dialog 

 på personalemøder 

 i alle klasseteam 

hvor personalet fra 

SFO-en er 

tilknyttet 
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Krop, bevægelse 

og sundhed 
 

 

 

 

At skabe et miljø som inspirerer 

til fysisk aktivitet samt fokus på 

sundhed, både på barnets eget 

initiativ, via planlægte aktiviteter, 

samt ude og inde. 

Ved: 

 at der udarbejdes en 

aktivitetsplan for hver uge 

– en for Huset og en for 

Bisserne 

 at tilbyde en lang række 

aktiviteter, som sigter på, 

at så mange børn som 

muligt får bevæget sig 

tilstrækkeligt i løbet af 

dagen 

 at indrette både inde og 

uderummet, så det giver 

mulighed for bevægelse 

gennem fri leg og 

planlagte aktiviteter 

 at tilbyde sund 

morgenmad til børn i 

morgen-SFO 

 tale med børn og forældre 

om sundhed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For at opfylde disse mål tilrettelægges 

SFO-ens hverdag via en aktivitetsplan for 

en uge af gangen. En aktivitetsplan, der 

bygger på en blanding af aktiviteter, som 

styrker både grov- og finmotorik: 

F.eks.: 

 Min 10 minutters ude leg i 

overgangen fra skole til SFO, 

hvilke ofte inspirerer til yderligere 

ude leg samt en god udnyttelse af 

både ude og inde rum. 

 Alle tilbydes at komme i hallen 

minimum en gang om ugen 

 Træværksted tilbydes flere gange 

om ugen, hvor der saves, slibes og 

bankes 

 Kreative værksteder  

 Små turneringer, stjerneløb, 

boldspil, stafetløb, dans og 

lignende 

 

 

Der er pædagogisk fokus på at indrette 

både ude- og inde rum, så der indbydes til 

bevægelse. 

f.eks. ved at skabe en varieret og 

udfordrende legeplads, hvor barnet kan: 

 klatre, balancere, gynge og 

bevæge sig frit 

 køre på mooncars, cykler og 

løbehjul, hoppe på kængurustylter 

og gå på artiststylter 

 spille bold 

 bevæge sig med inspiration fra de 

optegnede modeller fra projekt ”leg 

på streg” 

 

 

Vi evaluerer løbende 

aktiviteter og tiltag samt 

drøfter muligheder for 

forbedringer og udvikling 

bl.a. i arbejdsgrupper med 

fokus på:  

 Kreativitet 

 Træværksted 

 Udeliv 

 Bevægelse 

 

Samt på P-møder og i 

SFO-ens fagudvalg 
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og ved at skabe et indendørsmiljø, som 

rummer mulighed for bevægelse i mindre 

grad f.eks. med: 

 bordfodbold, billard og bordtennis 

 pædagogisk gulvbelægning, med 

bl.a. et tastatur og en ramme med 

talrækken fra 1-100 

 

Balance mellem 

voksenstyrede 

aktiviteter og 

børnenes 

selvvalgte 

aktiviteter 
 

 

 

At skabe et miljø, som 

understøtter SFO-en som et 

fritidstilbud og rummer børnenes 

egen tid, som de har 

medindflydelse på. 

 

Vi vil skabe et miljø som 

understøtter:  

 at børnene oplever trygge 

og forudsigelige rammer 

 at der er plads til egen leg 

hvor børnene kan danne 

og videreudvikle 

venskaber 

 at personalet, pædagogisk 

støtter og guider børnene i 

vanskelige situationer. 

 at der daglig tilbydes 

aktiviteter gennem hele 

eftermiddagen 

 at aktiviteterne har et 

vekslende og varieret 

indhold  

 at der arbejdes med 

forskellige materialer med 

mulighed for varierende 

sværhedsgrad og fokus på 

individuelle kompetencer 

 at aktiviteterne lærer 

børnene at vise hensyn og 

vente på tur  

 

For at opfylde disse mål, indrettes SFO-en 

både med uformelle og formelle 

læringsrum. 

 

De uformelle læringsrum, hvor barnet har 

plads til at lege med eller uden voksne, er 

f.eks. 

 Indendørs legehuse ”Pippi Huset”, 

Findus Huset” og ”Købmanden” 

 Drengehulen og Pigehulen 

 Dukkekrogen 

 Sofagrupperne 

 ”Skolestuen” 

 ”Borgen” med tilhørende legetøj 

 Platformen med byggeklodser og 

biler 

 Legorummet 

 Legepladsen 

 

Det formelle læringsrum er et varierende 

tilbud af voksenstyrede aktiviteter, som 

bl.a. tager udgangspunkt i årstider, 

børnenes interesser, samt personalets 

erfaring for en stor bredde i valget af 

pædagogiske aktiviteter; f.eks.: 

 Temauge om Halloween 

 Værksteder bl.a. med årstidens 

traditioner og med brug af 

forskellige materialer, f.eks. træ, 

maling, papmache, gips, papir, 

garn stof og lignende 

 

Vi evaluerer på, om 

børnene er gode til: 

 

 at manøvrere i det 

uformelle og 

formelle 

læringsrum  

 at skabe 

legerelationer 

 at takle konflikter 

 at de bliver bedre 

til at vente på tur 

 at de får styrket 

tålmodighed 

 og om børnene 

efterspørger 

aktiviteterne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 11 

11 Mål og indholdsbeskrivelse 

 at motivere børnene til 

fantasi og kreativitet  

 at motivere barnet til 

koncentration, 

tålmodighed og fordybelse 

 Mobile værksteder - f.eks. 

smykkeværksted, knytteværksted 

eller krea-værksted med diverse 

materialer 

 

Sociale 

kompetencer 
 

 

 

 

 

At skabe et miljø, hvor barnet 

støttes i: 

 at danne og bibeholde 

legerelationer og 

venskaber  

 at tolke andre børns 

kropssprog og udtryk 

 at udtrykke egne følelser 

og forstå hinandens behov 

 at udtrykke egen mening 

og vælge til og fra 

 at være nysgerrig og have 

mod til at prøve nye ting 

 forståelse af sociale 

spilleregler 

 

For at opfylde disse mål strukturerer 

personalet SFO-ens hverdag, så: 

 den motiverer og støtte barnet til, 

at indgå i nye relationer på tværs 

af f.eks. klasser, alder og køn. 

 de fysiske rammer giver plads til 

leg i store og små grupper  

 personalet kan guide og støtte 

barnet i: 

 konfliktløsning  

 forståelse og accept af 

hinandens forskelligheder 

 at udvise empati for hinanden 

 

 

Ved at have åbne værksteder og så vidt 

mulig udstille børnenes produkter, skaber 

vi interesse omkring vores aktiviteter og 

indbyder børnene til at danne sociale 

relationer og udvikle sociale kompetencer 

i gennem planlagte aktiviteter 

 

 

 

Anerkendende 

kommunikation 

 

At skabe et miljø, der tager 

udgangspunkt i, at alle børn 

oplever sig selv som en værdifuld 

del af et inkluderende fællesskab 

At skabe et positivt og udviklende 

personalesamarbejde, der bygger 

på anerkendende kommunikation 

i relationen: 

 mellem personalet 

 mellem børn og voksne  

 

For at opnå dette mål er der bl.a. fokus på 

at: 

 sige goddag og farvel til hinanden 

 være opmærksom på hinandens 

trivsel 

 give tydelige svar og ensartede 

retningslinjer 

 lytte 

  

 

Opmærksomhed på det 

enkelte barns alsidige 

udvikling og trivsel bl.a.  

 i den daglige dialog 

 på personalemøder 

 i alle klasseteam, 

hvor personalet fra 

SFO-en er 

tilknyttet 
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 mellem børnene 

 og mellem personalet og 

forældrene  

Samt at arbejde ud fra at 

en anerkendende 

kommunikation er alles 

ansvar i hverdagen 

 

Trivselsmålinger 

 

Trivsels APV 

 

 

 

 
 
 

 

 


