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I kommunens mål- og indholdsbeskrivelse findes den overordnede ramme. I kan finde den her: Mål- og indholdsbeskrivelse.  

 

Handleplaner  

Kongeskærskolens SFO 

Hvad er det for os 

 

Hvordan gør vi det Hvorfor gør vi det 

Barnets sociale 

kompetencer/relationer 

At barnet oplever at blive set, 

hørt og forstået. 

At der er en god og ligeværdig 

kommunikation/dialog. 

At børn såvel som voksne 
rummer og respektere andre. 
 
At børnene har medindflydelse i 

det omfang det er muligt. 

Anerkendende og positiv tilgang til 

hinanden. 

Fælles spisning i mindre grupper og snak 

om dagen.  

Forældrekaffe. (aflyst i Corona-

perioden) 

Den frie fantasi og den kreative leg 

under ansvar understøttes. 

Fælles voksen-styrede aktiviteter i små 

grupper 

 

For at give børnene en 

genkendelig, tillidsfuld og tryg 

hverdag. 

For at opdyrke gode 

samværsrelationer i gennem 

legen. 

 

Sproglige og æstetiske 

udtryksformer  

At mulighederne for kreativ 

udfoldelse er tilstede. 

Ved at vi er tydelige rollemodeller i 

forhold til udtryksformerne. 

Ved opmuntring og anerkendelse til 

barnet i dets udfoldelser. 

Brug af faglokaler i mindre grupper 

For at styrke fantasien, og skabe ro 

og tid til fordybelse. 

Fordi det er sjovt og det spreder 

glæde. 

https://www.brk.dk/Borger/Familie-boern-unge/Skoler/Documents/Mål-%20og%20indholdsbeskrivelse%20SFO.pdf#search=m%C3%A5l%2D%20og%20indholdsbeskrivelse


Den praktisk musiske 

dimension 

At der er mulighed for at 

udtrykke sig gennem dans og 

musik. 

 

Ved at sætte rammen F.eks. X-faktor, 

vild med dans, m.m. 

Gennem kreative aktiviteter, og gennem 

grov og finmotoriske aktiviteter. 

Brug af gymnastiksal 

For at udfordre børnene samt 

styrke deres kreative sider. 

Natur og naturfaglige 

fænomener 

At der er mulighed for at 

undersøge/eksperimentere. 

At der er mulighed for at opleve 

og undres over naturfaglige 

fænomener 

Vi bruger de elementer, der er i 

naturen, samt vores redskaber, skovle, 

spande, forstørrelsesglas, fiskenet m.m., 

igennem aktiviteter i forhold til 

årstiderne. 

Vores legeplads skaber et lækkert og 

inspirerende udeliv. 

Ture ud af huset.  

Ordentlig påklædning efter vejret. Vi 

appellerer til forældrene at børnenes tøj 

er i orden.  

For at stimulere sanserne. 

For at skabe nysgerrighed og viden 

om naturen omkring os. 

Sundhed og bevægelse- 

samt sund kost og 

udelæring 

At det er det grundlæggende  for 

god trivsel og muligheden for at 

lære. 

Vi benytter gymnastiksalen, junglestien, 

legepladsen, og andre områder der 

indbyder til bevægelse. 

Vi arrangerer ture ud af huset. 

Kosten er nærende og sund 

I mindre grupper bage til fryseren 

For at udvikle vores børn til at 

blive opmærksomme på det 

sundhedsfaglige aspekt i kost og 

bevægelse 

For at opnå bedre motorik, 

kropsforståelse og 

kropsbevidsthed. 

 

 


