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Program
Kl. 16.35 Velkommen v. Skoleleder Birgitte 
Pilgård

Kl. 16.40 Præsentation af indskolingen v. 
Afdelingsleder Signe Bjørn Jensen

Kl. 16.45 Værdigrundlag og dannelsesprofil v. 
Afdelingsleder Signe Bjørn Jensen

Kl. 16.55 Kvalificeret klassedannelse og SFO-liv 
v. HØ SFO-leder Christina Johansen og Leder på
Storagergård Michael Grønbjerg



Indskolingen

• 331 elever

• 14 klasser

• 60 pædagogiske personaler

Børnehaveklasseledere

Pædagogmedhjælpere

Ressourcepædagoger

Pædagoger

Lærere

Korledere

Studerende



Værdigrundlag

• TRYGHED – skolen skal være et godt sted 
at være og et godt sted at lære.

• ANSVAR – ansvar for hinanden, for skolen 
og for egen udvikling.

• TRIVSEL – glæde ved at færdes på skolen 
og respekt for fællesskabet og for 
individet.

• DEMOKRATI – involvering af både voksne 
og børn i ligeværdig og åben dialog.

• UDVIKLING – alle elever skal være i god 
social og faglig udvikling.



Dannelsesprofil

… en fælles retning med et fælles 
ansvar

… overblik over alle de mange 
initiativer og indsatser fra 0. til 9. 
klasse som eleverne møder på 
deres vej

... børn lærer af alt, hvad de 
oplever og erfarer, og børn 
oplever og erfarer på mange 
individuelle måder.



Dannelsesprofil
TRYGHED

Alle elever på skolen møder en lærer i klassen, inden første time starter. At blive 
modtaget i klassen af en voksen medvirker til en god og rolig start på dagen og skaber 
tryghed for alle i lokalet.

Vi arbejder altid med GP - genoprettende praksis, når konflikter opstår. Det skaber 
tryghed for alle de involverede parter. Eleverne skal føle, at de en del af en fair proces, 
hvor de har mulighed for at fortælle deres perspektiv, udtrykke deres følelser frit og 
blive lyttet til og hjulpet til at forstå og tage ansvar for deres handlinger ved at indgå i 
en genoprettende proces.

I indskolingen er det særligt vigtigt, at eleverne får en god, rolig og genkendelig start 
på dagen, hvor kendte ansigter i klasserne kan tage imod beskeder og konflikter kan 
løses. I frikvartererne skaber det tryghed at legepatruljen, der består af elever fra 
mellemtrinnet, leger med de små. Det skaber fællesskaber på tværs af årgange og 
afdelinger.

I indskolingen synges eleverne i 0. klasse ind på skolen af elever fra 2. klasse og bydes 
velkommen, og når 3. klasserne bliver til 4. klasser, markeres det ved, at indskolingen 
synger farvel og mellemtrinnets lærere og elever står klar til at modtage dem, så der 
bliver skabt tryghed i overgangen mellem indskoling og mellemtrin.



Dannelsesprofil

ANSVAR

- Eleverne inddrages også i ansvaret for både det nære og det fælles 
miljø, når de sorterer deres affald og er en del af ordningen med 
skraldepatruljer, hvor de samler skrald omkring skolens nærområde. 

- Alle klasser på skolen har også dukseordning, hvor eleverne på skift, 
med mere eller mindre støtte, tager ansvar for, at klasselokale og 
fællesrum holdes pæne og ryddelige og læringsmiljøet rart og rent.

- I indskolingen har alle nye børn på SFO en hjælpeven. Hjælpevenner 
tager ansvar for de nye børn ved at være opmærksomme og 
hjælpsomme omkring dem.

- Alle i indskolingen arbejder med trafikregler og tegngivning i trafikken 
og bærer altid cykelhjelm, når der cykles.



Dannelsesprofil
TRIVSEL

- Vi skaber forventning, glæde og trivsel hos eleverne med tilbagevendende aktiviteter så som 
skolernes motionsdag, fastelavn, luciaoptog og temauger, hvor vi indretter skolen til 
minisamfundet Østerby eller har OL, hvor hold på tværs af årgangene dyster mod hinanden i 
forskellige fysiske discipliner

- På ugentlige klassemøder er der plads til at vende stort og småt, som vedrører 
klassefællesskabet.

- Ved elevsamtalerne er det den enkelte elevs trivsel, både fagligt og socialt, der er 
omdrejningspunktet.

- Vi øver de sociale kompetencer og konflikthåndtering, når vi arbejder med materialet Perspekt
og GP – genoprettende praksis.

- I indskolingen begejstres elever og medarbejdere ved morgensang flere gange om ugen. 

- Alle klasser har kor på skemaet. Det skaber glæde, empati, inklusion og fællesskab. 

- Wellnessuge og hockeyturnering på SFO og det, at eleverne altid cykler til alting, skaber 
sundhed og glæde.



Dannelsesprofil

DEMOKRATI

- Vi forbereder eleverne til en fremtid som 
ansvarlige, bevidste og deltagende 
medborgere i en moderne verden. 

- Der af holdes børnemøder på SFO, hvor 
børnene har medindflydelse på aktiviteter 
og regler.

- I indskolingen afholdes der klassemøder en 
gang om ugen i hver klasse. Her drøftes 
blandt andet klasseregler, fælles aktiviteter, 
planlægning af ture og indkøb til klassen.



Dannelsesprofil

UDVIKLING

- Vi sætter mål for den enkelte elevs faglige og sociale 
udvikling, når vi to gange om året har elevsamtaledage. 

- Vi har afsat resurser understøtter den enkelte elevs faglige 
udvikling

- Vi arbejder med at udvikle elevernes personlige 
kompetencer og sociale færdigheder i faget livskundskab.

- I indskolingen arbejder vi med kvalificeret klassedannelse. 
Målet er at skabe harmoniske og læringsduelige klasser fra 
skolestart. 



SFO’erne

• SFO HØ.

3 selvstændige afdelinger:

Bifrost, Kastanjehuset og Hjerter To.

16 Pædagoger

Studerende

Ca. 235 børn

• Storagergård.

Fritliggende SFO

6 pædagoger

Ca. 84



Kvalificeret 
klassedannelse



Mål: fire harmoniske klasser 

- Alle børn bliver pædagogisk fordelt på de fire forskellige 
SFO’er, ud fra den viden og overlevering der følger med fra 
børnehaverne. Det relationelle vejer tungt

- Den SFO børnene bliver tildelt, er deres basisgruppe, og den 
klasse de vil være en del af efter sommerferien

- I 1. maj periode laver de fire SFO’er lege besøg og 
voksenstyrede aktiviteter på tværs

- I skolen vil samarbejdet på tværs forsætte 

- I tilfælde af mistrivsel hos et barn eller en gruppe, kan et 
SFO/klasseskift komme på tale. 



SFO-liv
v. Christina og Michael



SFO-liv 

SFO-liv handler om, hvordan pædagoger og forældre kan 

fremme børnenes mulighed for:

- Leg og bevægelse sammen 

- Oplevelser og nærhed sammen 

- Sprog og læsning sammen

- Sund mad og drikke sammen 



Leg og bevægelse sammen

Fokus

- Styrke bevægelsesglæden igennem voksenstyrede 
aktiviteter 

- Voksne og børn leger sammen

- Opmærksomhed på bevægelsesuvante børn

- Skærmfrie SFO-afdelinger på SFO HØ.



Oplevelser og nærhed sammen

Fokus

- Have nogen man føler sig tryg ved i sin dagligdag 

- Fremme inkluderende fællesskaber
• børn og voksne immelem

• Børn og børn imellem

- Have det sjovt sammen og bruge naturen 



Sprog og læsning sammen

Fokus

- At skabe stimulerende læringsmiljøer hvor sproglige 
aktiviteter indgår. Fx dialogisk oplæsning og børnemøder 

- At udnytte SFO’ens daglige pædagogiske aktiviteter, for at 
stimulere og støtte sproglig udvikling hos børnene. 

- At sætte fokus på de børn, som har særlige behov indenfor 
sprog- og skabe udviklingsmuligheder for disse



Sund mad og drikke sammen

Fokus

- Økologisk og sundt eftermiddagsmåltid 

- Lave mad af og i naturen

- Tilgang til koldt drikkevand 



Samarbejde mellem SFO 
HØ og STG



Samarbejde mellem SFO HØ og STG

• Ny leder! Ser frem til at godt samarbejde med jer forældre 

• Det gode børneliv – uanset hvilken SFO.

• Værdigrundlaget på HØ, kan vi  alle stå inde for.

• I samarbejdet med og mellem HØ og STG skal vi skabe de 
bedste rammer for børnene.

• STG er en fritliggende SFO i stærkt samarbejde med skolen

• STG er det kommende klubtilbud til jeres børn, når de skal i 
4.klasse, uanset hvilken SFO de går i.



Spørgsmål 



Tak for i aften! 


