
Engbjergskolens SFO 

Engbjergskolens SFO - en præsentation. 

 
 

Engbjergskolens SFO blev til d. 1. august 2019  

Pr 1. august 2019 overtog Engbjergskolen Kernehuset-Engblommens fritidsklub.  

Vi har fra starten glædet os til at skulle have SFO på skolen, fordi vi tror på, at det tættere samarbejde 

mellem pædagoger og lærere omkring børn gavner børnene. Vi tror på, at vi i højere grad med en SFO kan 

styrke den røde tråd i barnets dag. Sammen med skolen vil vi sætte de gode rammer op for at børnene kan 

udvikle sig som selvstændige empatiske individer, der lærer sig selv at kende gennem bl.a. sociale, 

indlæringsmæssige og fysiske udfordringer.  

 

SFO som forskel 

Vi er meget bevidste om, at vi skal skabe en forskel mellem skole og SFO. For børn har brug for noget andet 

efter skoletid sammen med nogen. De har brug for tid til fri leg, til aktiviteter, til ro og voksenbestemte 

udflugter/aktiviteter sammen med deres klassekammerater. Børn har brug for voksne tæt på, som kan 

guide dem og hjælpe dem ind i de sociale fællesskaber eller giver dem tid til en god snak.   

Vi ser det som vores fornemmeste opgave, at SFO’ens rammer og pædagogiske indsatser understøtter 

udvikling af børn indbydes fællesskab, deres modenhed og selvhjulpenhed. Derfor vil den daglige struktur 

fra Minions (0.klasse) til Klub (4. klasse) gå fra at være meget voksenstruktureret til større selvforvaltning 

med større og større ansvar for børnene. De voksne følger børnene, således, at børnene kun oplever et 

skift, når de starter i klub (SFO2). Vi har stort fokus på at børnene er frivilligt i SFO’en og derfor er 

venskaber og lyst nøgleord i alt vores arbejde og dagligdag. 

Vi er en SFO med stærke traditioner for et stort aktivitetsniveau. Vi har årlige egne traditioner som ”En 

forårsdag på Engen”, X- Factor eller talentshow, Tivolitur, kæmpe klub-disko og overnatning, fastelavnsfest 

julegaveværksteder, spilleturneringer, klubmesterskaber i pool, bordtennis, FIFA m.m. 

I den første uge af skolernes sommerferie tager vi på årets oplevelse, nemlig sommerlejr. 
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Hvad siger børnene  

Når børnene bliver spurgt, hvorfor de går her, kommer de hurtige svar smilende i flæng: 

”Vi kan gå i gymnastiksalen tit og i lang tid” 

”Jeg elsker at være i træværksted” 

”Det er så hyggeligt” 

”Aktiviteterne – det kreative” 

”Det er så kedeligt at være derhjemme, der 

er ikke noget at lave” 

”Det er sjovt at være her, og man kan en 

masse ting” 

”Det er sejt at gå her, og det er verdens 

bedste klub” 

”Når vennerne ikke er der, så er det ikke lige 

så sjovt at gå i Frit” 

”Jeg kan lege og være sammen med mine venner”  

 

SFO’ens åbningstider   

På en normal skoleuge ser vores åbningstider således ud: 

 

SFO i skolernes ferie 

I ferierne vil SFO’en have åben mandag til torsdag fra kl. 6.20 – 16.40 og på fredag fra kl. 6.20 – 15.45.  

Følgende dage har Engbjergskolens SFO lukket: 24. december og grundlovsdag. 

I skolernes ferie må alle børn benytte det fulde helddagstilbud uanset, hvilket modul der er valgt til barnet.   

 

 

 
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag  

SFO 
Morgen 

6.20-7.50 6.20-7.50 6.20-7.50 6.20-7.50 6.20-7.50 

Skole (gul 
afdeling) 

8.00-13.35 8.00-13.35 8.00-13.35 8.00-13.35 8.00-13.35 

SFO 13.30-16.40 13.30-16.40 13.30-16.40 13.30-16.40 13.30- 
15.45 
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Børnene er tilknyttet grupper i SFO’en 

SFO’en er opdelt i aldersgrupper. Det betyder, at jeres barn altid har minimum to primære voksne, som kender 

dem bedst. En del af eftermiddagens aktiviteter foregår også i disse grupper.    

Minions for 0. klasse: 

Kontaktes på mobil: 22235950  

Minimaxi for 1. klasse:  

Kontaktes på mobil: 22386349  

Maxi for 2. klasse:  

Kontaktes på mobil: 22235954   

Klub for 3. og 4. klasse:  

Kontaktes på mobil: 22235953   

 

SFO 1  

SFO 1 dækker over Minions, Mini-Maxi & Maxi  

I SFO 1. lægger vi høj vægt på nærvær og samvær med børnene. Vores omgangstone er venlig, bestemt og 

præget af humor. Vi tager os tid til de gode snakke med børnene om alt hvad de lige har på hjertet. Vi gør 

meget ud af at give opmærksomhed til det, vi gerne vil se mere af, og forsøge at ignorere det vi gerne vil se 

mindre af. Vi præsenterer børnene for velkendte som nye oplevelser, og udfordrer nogle gange børnene til 

at overskride en grænse eller to. Evnen til at indgå i sociale samspil udvikles bedst i samspil med andre 

børn. Derfor leger vi mange lege og opstiller mange situationer, hvor børnene skal tage stilling og ansvar for 

deres egen handlen og gøren.  

De fleste aktiviteter er frivillige for børnene. Nogle aktiviteter er dog skal-aktiviteter for at introducere 

børnene til nye aktiviteter eller aktiviteter som styrker fællesskabet.  

Vi arbejder med fokus på at lære børnene at:  
- rydde op efter sig selv. 
- blive bedre til at løse konflikter på en konstruktiv måde. 
- tage hensyn til de andre børn og forstå deres handlemåder. 
- lærer dem at indgå i fællesskaber. 
- høre, forstå og følge beskeder givet i fælles forum. 
 

En dag i SFO 1 

Til hverdag laver vi de planlagte aktiviteter, som vi melder ud på månedsplanen, men derudover gør vi 

meget ud af at lave små aktiviteter og lege med børnene. Så står der bål på månedsplanen har vi typisk også 

lavet både perler, spillet dødbold og haft gang i spillemaskinerne alligevel.  
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Krav til børnene 

Vi vil gerne at børnene selv siger goddag når de kommer og farvel når de forlader SFO’en. I vores kalender 

skal børnene også selv have streget sig ud når de tager hjem. 

Vi vægter ærlighed blandt børnene højt. Vi forsøger at vise dem, at man kommer længst med ærlighed, 

også selvom man har gjort noget uhensigtsmæssigt.  

Vi arbejder meget ud fra, at børnene selv vælger deres løsningsmodeller. Derfor guider vi dem selvfølgelig 

meget, men holder dem op på de valg de har truffet. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SFO 2 – klubben  

Alene hjem til et TV eller en iPad?  

Hænge på fodboldbanen til mor og far får fri?  

Nej, nej - kom i klubben efter skoletid – vi har det rigtig sjovt, og det er jo her vennerne er!  

Klubben er stedet, hvor kammeraterne mødes efter skoletid og hygger sig sammen. I klubben har vi masser 

af muligheder for gode og sjove aktiviteter. Vi kan blandt andet nævne: Go-cart, masser af sport, spil, 

computere, spillekonsoller, fiskeri, bagning og andre køkkenaktiviteter. 

Vi har også vores eget kreative værksted til maling, lave smykker, syning og meget mere. Vi har dagligt 

åbent på træværkstedet. Vi bruger gymnastiksalen flere gange ugentligt. Der kan spilles pool, bordtennis og 

air-hockey. 

Kan du lide at synge & danse- høre højt/lav musik, lave gøgl og cykle på et-hjulede cykler? Vi kan gøre 

næsten lige, hvad vi har lyst til og gøre det sammen med vennerne. 

Vi forsøger i klubben at skabe mulighed for oplevelser og selvvirksomhed. Der skal gives mulighed for at 

udfolde fantasien, samt opøve selvstændighed, vurdering og stillingtagen. 
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Vi arbejder i klubben med fokus på at lære børnene at: 

- udvikle selvstændighed. 

- kunne tage initiativ og øve sig i medbestemmelse. 

- vise ansvarsfølelse. 

- kunne samarbejde. 

- kunne begå sig i sociale fællesskaber. 

-  

En dag i SFO 2 – set fra et børneperspektiv 

Du har fri fra skole og følges med dine venner over i klubben. Her er de voksne altid klar til at tage imod dig, 

når du kommer og sørge for, du kommer godt i gang med dagens aktiviteter eller bare til en hyggesnak om 

stort eller småt. 

På tavlen når du kommer ind, hænger de forskellige aktiviteter du frit kan vælge dig til samt en månedsplan 

over, hvad der kommer til at ske den pågældende måned. 

Er der ikke lige noget på aktivitetslisten, der frister dig, har du også muligheden for at gøre ”næsten” lige 

hvad du vil sammen med dine klubkammerater. 

Selvom en bestemt aktivitet ikke lige står på planen, kan man jo altid prøve at lokke en voksen. 

Efter skole vil der være stillet frugt, brød, skorper, gulerødder frem. Om fredagen er der også mulighed for 

en toast, som du kan købe, når den lille sult melder sig. I løbet af dagen sørger de voksne, for at fordele sig i 

klubbens lokaler, så der altid er nogen at snakke med, hvis der er noget, du er i tvivl om – eller bare trænger 

til et afslappende spil pool eller bordtennis sammen med en pædagog. 

Noget af det allerbedste ved klubben er, at der ikke er så mange regler for, hvad man SKAL hver dag – det 

er man ved at være stor nok til selv at bestemme. Der er dog et par ting, man altid SKAL huske. For 

eksempel at være en god kammerat, holde en ordentlig tone/tale pænt til hinanden, passe på egne, andres 

og klubbens ejendele, give hånd til en voksen når man går hjem fra klubben (det elsker de bare) og et par 

andre bittesmå ting, som gør at vi alle sammen har det rart og elsker at være i Verdens Bedste Klub. Når 

dagen er gået, og det er tid til at tage hjem, så styrer man det for det meste selv (eller din mor & far), 

hvornår det er tid til afgang.  

 

Særligt for SFO 2:  ”Klub i Klub” 

Vi tilbyder aftenklub - en fast aften hver måned, og to gange i vintermånederne. Dette tilbud er med i SFO-

taksten. Dagene vil skifte mellem ugens hverdage, så det ikke går ud over de samme børn ift. deres andre 

fritidsaktiviteter. Der vil være en lille egenbetaling til dem, der spiser med og hvis vi tager på tur. 

Til ”Klub i Klub”- aftener serverer vi et let måltid mad, som de unge selv er med til at tilberede. 

Michael, Anette & Marias er de deltagende pædagoger, og der vil altid være minimum to voksne disse 

aftener. 

”Klub i Klub” er de aftener, hvor de unge rigtig får ro, plads og mulighed for at hænge ud sammen og hvor 

de er med til at bestemme aktiviteter som eksempel: Go-kart, di4skotek, computer-party, ture i 

svømmehal, bowling, filmaftener. 
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Alle klubbørn i 4. klasse kan deltage og tilmelder sig selv de dage, de kan / har tid og lyst.  

              

Det kommunale SFO-samarbejde i Herning Kommune. 

Vi vægter højt at tage med til arrangementer sammen med de andre SFO i Herning og omegn og deltager i 

forskellige aktiviteter og turneringer som f.eks. bowling, fodbold, skak, høvdingebold, markedsdag, hockey, 

sæbekasseløb m.m. 

Vi nyder også at tage på ture, børnene 

selv har været med til at arrangere, som 

f.eks. virksomhedsbesøg eller 

bondegårdsbesøg. Vi plejer i løbet af året 

at tage i svømmehallen, til bowling, i 

skoven, til andre legepladser o.s.v.   

Der er også dage, hvor man ”bare” 

trænger til at lege, hygge og slappe af med 

kammeraterne og ikke producere noget 

eller deltage i de mange frivillige 

aktiviteter. 

 

 

 

Computere, spillemaskiner og tablets 

Børnene vil vi gerne lære at bruge computere, spillemaskiner og tablets. Vi vil gerne være med til at give 

dem et sundt og fornuftigt forhold til det at spille og være på nettet. Vi rammesætter hvornår de må spille 

og hvilke spil som de må tilgå, der er alderssvarende.  

Vi har både computere, spillemaskiner og tablets som børnene kan benytte. 

 

Forældrekontakten er vigtig 

En god kontakt mellem SFO og hjem er vigtig for barnets trivsel. Så derfor er det vigtigt, at I kontakter os, hvis I 

oplever, at jeres barn ikke trives i vores SFO. Skriv til årgangens pædagogpersonale i Aula eller kontakt os 

via SFO’ens mobilnumre.  Kontakt os også, hvis der er begivenheder i familien som påvirker jeres barn, så vi 

bedst muligt kan tage hånd om dette.   

Vi vægter det gode forældresamarbejde ved:  
- at vægte åbenhed mellem forældre, personale og børn meget højt. 
- at der altid er plads til at komme med ris og ros, ligesom vi nok skal kontakte jer forældre, hvis det 

er noget vi er i tvivl om. 
- at vi i dagligdagen vil prøve at kontakte alle forældre, når I kommer i huset. Vi vægter højt at alle 

føler sig velkomne og at ”tonen” her er åben, hjertelig og humoristisk, eller alvorlig hvis det er 
påkrævet. 

- at forældre altid er velkomne til at deltage i dagligdagen eller få en snak over en kop kaffe. 
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-  

 

Pædagogisk idræt  

Pædagogisk idræt tager udgangspunkt i 

udvikling af det hele barn og skal være 

med til at styrke barnets selvværd, 

fantasi, kropsbevidsthed og sociale 

færdigheder.  

Vi bruger idrætten som et bevidst 

pædagogisk og fagligt element i form af 

leg og ikke mindst bevægelse i vores 

hverdag. Vi prøver at få bevægelse med i alle vores aktiviteter og i dagligdagen. Derfor åbner vi tit for at 

eleverne kan komme i multisalen. Kort sagt så lærer barnet med kroppen. Vi har hver måned fokus på 

enten det fysiske, det psykiske, det kognitive eller sociale i vores aktiviteter. 

Herningmodellen – et inkluderende børnesyn 

Vores SFO-pædagoger er uddannet i ”Herning modellen”, der sætter fokus på at styrke inklusion og sociale 

kompetencer hos børn. Når børn udfordres og mistrives, så forsøger vi at se, hvad der ligger udenom 

barnet, for bedst at kunne hjælpe barnet.  

Det betyder at vi arbejder med  

- systematisk analyse af en problemstilling omkring et barn eller en gruppe.  

- at øge børns emotionelle, sociale og kognitive færdigheder. 

- forebyggelse og håndtering af problemadfærd. 

- en masse værktøjer til at styrke og dyrke en positiv adfærd i børnene 

I stedet for at skælde ud, så roser vi den adfærd frem, som vi ønsker at se. For ros motiverer flere børn. Vi 

øver på at blive tydelige og konkrete i ros, og i vores samspil med alle børn. Dette giver børnene større 

selvindsigt, og styrker selvværdet, flytter fokus til det positive. 

Eks: Når vi spiser med børnene, så ignorerer vi dem, der sidder og larmer, og roser dem der sidder pænt.  

Dette medfører faktisk, at de urolige ændrer adfærd, for alle vil gerne have ros. 

Vi arbejder også med andre proaktive strategier som 

- Ignorering /afledning. 

- Gi`mig 5. 

- Belønningssystemer. 

- Konsekvens-hierarki. 

- Problemløsning. 

 

Morgenmodel 

Morgenmodul kan tilkøbes og har åbent fra kl. 6.20 – 7.50 Børnene bliver passet i vores egne SFO-lokaler i gul 

afdeling om morgenen.   
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Når tiden nærmer sig skoletid, så vil eleverne have mulighed for også at være i gul afdelings fællesområde. Det 

er vores egne SFO-pædagoger, som står for morgenmodulet. Her har børnene mulighed for at spise egen 

morgenmad. Morgenmaden opbevares i køleskab og skabe. Aftal hvad jeres barn skal spise med pædagogerne. 

Vi vil rigtigt gerne at spisetiden slutter kl. 7.30 hver dag.   

Eftermiddagsmad 

Vi tilbyder eftermiddagsmad hver dag i form af forskelligt brød og et stykke frugt. Ønsker I, at jeres barn skal 

være med i den ordning, skal I indbetale 100 kr. månedligt forud på følgende konto: 2210 6289963411. Husk at 

skrive barnets navn og gruppe. Næsten alle børn har denne ordning.  

For børn, der går i Maxi og klub styrer børnene selv, hvornår de ønsker brød og frugt. I kan benytte samme konto 

til indbetaling. Vi overfører pengene til barnets egen konto, hvorfra de selv betaler for brød og frugt.  

Vi sælger frugt, brød, gulerødder, müslibar, frugtstænger, toast om fredagen, og suppe ugentligt. Der er altid en 

pædagog som sidder sammen med børnene for at skabe hygge, når de spiser.  

Garderobe/skiftetøj 

Børnene har en garderobe, som de også bruger i skoletiden. Det er vigtigt, at der er skiftetøj i den og tøj efter 

vejret, så de ikke skal begrænses i at komme ud at lege, når det regner eller sner. Husk at det er jer forældre, 

som skal sørge for at rydde op i garderoben.  

Afhentning 

Når I henter jeres barn, så husk at beregne tid til at barnet kan få afsluttet aktiviteten eller legen.  

Mind barnet om at få ryddet op efter sig eller hjælp dem til at få lavet en aftale med andre børn om at overtage 

legen og oprydningen  

Når barnet skal hjem, så beder vi om, at I/de husker at gå til en voksen for at sige farvel, så vi får registreret, at 

de er gået. 

Skriv til os inden kl. 13, hvis barnet er sygt, skal deltage i fødselsdag, har legeaftaler, bliver hentet af en anden, 

selv skal gå hjem eller skal følges med en anden hjem.  

Børn får ikke lov til at gå med andre hjem uden at vi har en aftale med en forælder. 

Aktivitetsplan  

Pædagogerne udsender månedligt 

en månedsplan med aktiviteter.  

Den findes i Aula.  

Indmeldelse/udmeldelse 

Indmeldelse, udmeldelse eller 

ændring af moduler sker via 

pladsanvisningen i Herning 

kommune. 

 

 


