
Hedelyskolen 
 

Princip B 

 
PRINCIP FOR SFO HEDELY 

 
Det vægtes et nært og konstruktivt samarbejde med forældrene om de enkelte børns trivsel. 
Samarbejdet tager sit afsæt i skolens profil og rammesættes i de gensidige forventninger.  
Aktiviteterne for børnene tilrettelægges ud fra forskellige kompetencer og i forlængelse af 
undervisningsdelen, hvilket sikrer en sammenhængende skoledag for børnene.  
 
De forskellige udviklingsområder indarbejdes i SFO’ens årsplan. Årsplanen tager som et eksempel 
højde for, at SFO’en målrettet arbejder med at præsentere børnene for idræts- og fritidsaktiviteter for 
at give dem lysten til at gøre brug af dem i deres fritid.  
 
For medarbejderne i SFO’en vægtes et tæt samarbejde med både undervisningsdelen og eksterne 
samarbejdspartnere, der sætter børnene i centrum og bygger på en gensidig respekt for deres 
forskellige kompetencer. 
 
 
SFO´en: 
 

 Skal være et lege- og lærested, hvor barnet kan udvikle erkendelse og lyst til at 
lære, og hvor barnets evner til at indgå i livslang læring fremmes 

 Skal danne rammen om en meningsfuld og indholdsrig fritid med udgangspunkt i 
barnets behov, interesser og erfaringer 

 Er en del af skolens virksomhed, hvor pædagoger og lærere indgår i et ligeværdigt 
samarbejde, hvor der sikres fælles fokus på barnets udvikling og trivsel 

 Er et inkluderende miljø der inspirerer til, arbejdet med børnene sociale relationer og 
igangsætter regel- og rollelege på egne præmisser både individuelt og i grupper. 

 Tildeler en primær pædagog/pædagogmedhjælper som følger klassen 1.-3. klasse, som også 
deltager i skoletimer. Samarbejdet tager sit afsæt i skolens profil og rammesættes i de 
gensidige forventninger.  

 Aktiviteterne for børnene tilrettelægges ud fra forskellige kompetencer og i forlængelse af 
undervisningsdelen, hvilket sikrer en sammenhængende skoledag for børnene.  

 Skal i balance mellem voksenorganiserede og selvvalgte aktiviteter give mulighed 
for, at barnet udvikler handlekompetence 

 Skal hver dag sikre børnenes mulighed for fysisk aktivitet udendørs i samvær med 
voksne. 
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Hedelyskolen 
 

Princip D 

 

PRINCIPPER FOR ”GÅ HJEM TIDER” OG KONTAKT MED SFO. 

 

Skolebestyrelsen har vedtaget følgende principper for, hvordan SFO kan kontaktes.  

 

Der kan ringes til SFO´en, hvis der skal ændres i aftalerne om, hvornår ens barn skal sendes hjem. 

Børn sendes sædvanligvis først hjem fra kl. 16.00. Af hensyn til igangværende aktiviteter sendes 

børn kun hjem på halve og hele timer. 

  

 Du kan kontakte SFO’en  

- Telefonisk mellem 6:30 og 8:00 og igen fra 13:00 til 13:30,  

- Lægge en besked på telefonsvareren mellem 8:00 og 13:00.  

- Fra 13:30 er der mulighed for kontakt via en nødtelefon.  

 

 Besked til SFO’en om hjemsendelse kan gives på følgende måder: 

- Fast aftale for hver dag. 

- Telefonisk kontakt. 

- Tabulex. 

- Skriftligt. 

- Telefonsvarer. 
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