
Mål og indhold ved Arden skole SFO. 
 

 
Personlig udvikling 
 

Mål Fordi Praksis/handling 
SFO støtter det enkelte 
barns udvikling af selvværd 
og selvtillid. 

 

Udvikling af selvværd og 
selvtillid er fundamentet for at 
kunne mestre eget liv positivt i 
fremtiden. Børn skal opleve at 
være betydningsfulde individer 
i fællesskabet og have 
oplevelser af succes. 

 

Det vil vi som personale 

gøre ved at have en 

anerkendende tilgang til det 

enkelte barn.  

Vi vil være nærværende, 

forstående og vejledende 

overfor børnene. 

 

SFO giver plads til, at børnene 
udvikler sig til selvstændige 
personer og er medspillere i 
et forpligtende fællesskab 

Børn skal lære at se og forstå 
sociale samspil, herunder 
konflikter, og blive bevidste 
om, at det er ens egen aktive 
handling, der skaber 
forandring. 
 

Vi tilbyder aktiviteter som 

udvikler børnene på egne 

præmisser såvel som i 

sociale sammenhænge. 

Vi lytter og støtter op i 
eventuelle konflikter så 
børnene så vidt muligt får 
løst problemerne selv. 

SFO understøtter børnenes 
mulighed for, at udvikle 
selvindsigt og oplevelsen af, at 
være en del af et demokratisk 
samfund. 
 

Børn derigennem bliver i stand 
til at agere i mangfoldige 
relationer og komplekse 
sammenhænge 
 

Vi opfordrer børnene til at 

lytte til hinanden ligesom de 

støttes i at komme med 

egne bidrag og meninger til 

et godt fællesskab. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Social udvikling 
 

Mål Fordi  
SFO hjælper børnene til at 
udvikle og vedligeholde 
venskaber og støtter børnene 
i at respektere forskellige 
opfattelser. 
 

Børn skal opleve, at det at 
have venskaber, har stor værdi 
for ens eget liv. Det er legalt at 
være uenige, og konflikter 
løses gennem dialog og 
åbenhed. 

Vi tilbyder børnene 
pædagogiske aktiviteter 
som støtter dem i at 
vedligeholde og udvikle 
venskaber på tværs af alder 
såvel som men 
klassekammerater. 
 

SFO giver mulighed for, at 
børnene lærer 
medbestemmelse 
og medansvar. 
 

Børn skal vide, at de er 
værdifulde og har meninger og 
initiativer, som andre også kan 
have gavn af. Med indflydelsen 
følger der ansvar for sig selv 
og andre. 

Børnene inddrages ved at 

de er medbestemmende i 

nogle af de aktiviteter de 

tilbydes. 

 
SFO medvirker til, at børn 
udvikler tolerance, empati 
og forståelse for hinandens 
forskelligheder. 
 

Børn møder forskellige normer 
og værdier hos andre. De 
lærer at fællesskaber rummer 
forskelligheder, og at 
forskelligheder kan være 
berigende. 
 

Igennem dialog og åbenhed 

hjælper vi børnene med at 

forstå baggrunden for deres 

handlinger.  

 

 
 
 
Sprog og kommunikation 
 

Mål Fordi  
SFO har fokus på børns 
sproglige og begrebsmæssige 
udvikling. 
 

Sprog og begrebsforståelse er 
en forudsætning for, at børn 
kan udtrykke sig og forstå 
andre. 

Vi hjælper børnene i en 
forståelse og udvikling af 
sproget både i forhold til 
talemåder, humor og ironi. 

SFO styrker barnet i samtale, 
dialog og sprogets forskellige 
anvendelsesformer. 
 

Gennem kommunikation lærer 
børn at udtrykke følelser og 
behov. De lærer at bruge 
sproget i forskellige 
sammenhænge 
 

Vi lytter til børnene og lader 

dem udtrykke sig og fortælle 

om ting der optager dem og 

ting de har oplevet. 

Ligeledes bruger de det i 

rollelege og når de laver 

skuespil osv. 

 
SFO giver børn mulighed for 
at lære at kommunikere på 
forskellige måder. 
 

Børn skal have forståelse for, 
at sprog også handler om 
kropsudtryk, mimik, tonefald, 
stemning og at lytte. 

Vi støtter børnene i at forstå 
at man faktisk også 
udtrykker sig gennem sit 
kropssprog osv. 



Sundhed og bevægelse 
 

Mål Fordi  
SFO giver børnene mulighed 
for bevægelsesmæssige 
oplevelser og understøtter 
glæden ved at bevæge sig. 
 

Børns motoriske udvikling 
medvirker til udvikling 
af selvværd, læring og 
sociale fællesskaber. 

Vi tilbyder aktiviteter hvor 

børnene får mulighed for at 

bevæge sig samtidig med at 

de har det sjovt. 

Vi deltager i lege både på 
legepladsen og i 
gymnastiksalen på lige fod 
med børnene. 

SFO støtter børnene i at kunne 
udvikle et aktivt fritidsliv og en 
sund levevis. 
 

Inaktivitet og usund livsstil 
har personlige, fysiske og 
samfundsmæssige 
omkostninger. 
 

Vi deltager i eventuelle 
tilbud fra foreninger om at 
komme og prøve netop 
deres idræt. 
Vi støtter op og er 
behjælpelige med at sende 
børn til fritidsinteresser efter 
SFO. 
Vi tilbyder hver eftermiddag 
frisk frugt som vi spiser 
sammen med børnene. 
 

SFO skaber rum for, at 
børnene kan udtrykke sig 
gennem bevægelse. 
 

Børn udvikler sig motorisk 
gennem aktiv og skabende 
beskæftigelse. 

Vi indretter SFO så der er 
mulighed for f.eks. dans og 
bevægelse og har ligeledes 
udeforhold der ligger op til 
bevægelse. 

 
 
 
 
Kulturelle udtryksformer og værdier 
 

Mål Fordi  
SFO tilbyder børnene 
forskellige kulturelle oplevelser 
og muligheder for at udtrykke 
sig gennem forskellige 
aktiviteter 

 

Gennem kulturelle oplevelser 
og egne udtryksformer udvikler 
børn fantasi og kreativitet. 

Vi støtter op og giver 
børnene mulighed til at 
udvikle sig f.eks. gennem 
skuespil eller dans som de 
viser for andre børn i SFO. 

SFO giver børnene kendskab 
til forskellige kulturer og 
traditioner. 

Gennem traditioner og historier 
får børnene indblik og 
forståelse for egne og andres 
kulturer 

 

Vi laver aktiviteter op til 
højtider som omhandler 
disse og opfordrer børnene 
til at fortælle om egne 
traditioner og kulturelle 
forskelligheder. 



SFO giver børnene mulighed 
for at opleve glæde ved sang 
og musik, drama og 
bevægelse. 

 

Kropslig udtryk er en del af de 
fleste kulturer og indtager en 
betydelig plads i børns 
hverdag. 

Vi skaber muligheder for at 

børnene kan øve 

danse/skuespil som de kan 

vise for hinanden. 

 

 
 
 
 
Natur og naturfænomener 
 

Mål Fordi  
SFO giver børnene mulighed 
for at gå på opdagelse i 
naturen og udforske 
naturfænomener 

Børn undres i naturen. 
Gennem fordybelse øges 
forståelsen for natur og 
naturfænomeners betydning 
for menneskers livsvilkår. 

 

Vi benytter os så vidt muligt 
af muligheden for at gå på 
naturlegepladsen ligesom vi 
bruger vores egne udenoms 
arealer. 

SFO lærer børnene at vise 
respekt og tage hensyn til 
naturen. 

Børn skal vide hvordan man 
tager vare på naturen og 
udvikler miljøbevidsthed. 
 
 

Vi opfordrer børnene til at 
smide affald i naturen op og 
samle det i skraldespanden 
hvis de ser noget smidt. 

SFO medvirker til, at børnene 
udvikler indsigt og forståelse 
for dyre- og planteriget 

Gennem aktive oplevelser i 
naturen, skal børnene gøres 
bekendte med dyr, planter og 
naturfænomener. 
 

Vi viser interesse når 
børnene f.eks. finder 
insekter som de kommer og 
viser og snakker om hvor de 
dyr helst vil leve. 

 


