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Kære forældre 

I Svendborg Kommune er børn i forårsSFO fra 1. april til 31. juli. 
ForårsSFO er hverken børnehave eller skole, men et tredje 
pædagogisk tilbud. ForårsSFO er en naturlig forlængelse af 
det lærings- og udviklingsforløb, som dit barn har været en 
del af i dagtilbud og er medvirkende til, at der er en rød tråd 
mellem dagtilbud og skole.

Indholdet i forårsSFO tager afsæt i det pædagogiske grund-
lag, og læringsmiljøet planlægges inden for de seks lære- 
planstemaer.

Barnesynet - At være barn har en værdi i sig selv
Dannelse og børneperspektiv - Børn skal høres og tages alvorligt 
Legen - Legen skal være en gennemgående del af forårsSFO
Læring - Læring skal forstås bredt 
Børnefælleskaber – Leg, læring og dannelse sker i børnefællesskaber, 
som de pædagogiske medarbejdere fastsætter rammerne for

Pædagogisk læringsmiljø - Trygt og stimulerende læringsmiljø som 
udgangspunkt for arbejdet med børns trivsel og læring

DET PÆDAGOGISKE GRUNDLAG

Barnets perspektiv

Sammenhæng med børnehaveklassen
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•  Alsidig personlig udvikling
•  Social udvikling
•  Kommunikation og sprog

•  Krop, sanser og bevægelse
•  Natur, udeliv og science
•  Kultur, æstetik og fællesskab

DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

De seks læreplanstemaer skal ses i sammenhæng og i samspil 
med hinanden, så dit barn oplever helhed i sin trivsel og læring.  
De pædagogiske medarbejdere har ansvaret for at støtte, guide 
og udfordre dit barn, hvad enten der er tale om leg, planlagte  
aktiviteter, rutiner eller spontant opståede situationer.

Forældresamarbejde – Et godt forældresamarbejde skal have  
fokus på at styrke barnets trivsel og læring 

Børn i udsatte positioner - Alle børn skal udfordres og opleve  
mestring i lege og aktiviteter

Sammenhæng med børnehaveklassen – sammenhæng  
handler blandt andet om at understøtte børns sociale  
kompetencer, tro på egne evner, nysgerrighed mv.

Leg har en værdi i sig selv

Alle børn skal udfordres og opleve mestring
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Rantzausminde Skole er en skole for børn fra 0-9. klasse. Vi har fokus på, at elev-
erne udvikler sig til ”hele mennesker”, så de bliver i stand til at imødegå fremtidens 
udfordringer.

På Rantzausminde Skole giver vi eleverne plads til at udvikle deres faglige kom-
petencer, sociale forståelse, følelsesmæssige selvværd og kreative virkelyst. Vi 
bestræber os på, at det daglige samvær er præget af åbenhed, samarbejde og 
gensidig respekt. 

På Rantzausminde Skole skal eleverne tilegne sig kundskaber og færdigheder  
inden for de tre hovedfagsområder - humanistiske, naturvidenskabelige og prak-
tisk/musiske. Elever skal styrke lysten til at lære baseret på lærende fælles- 
skaber, hvor vi tager ansvar for hinanden, respekterer den enkelte og inkluderer 
alle i fællesskabet. Det sker med afsæt i hver enkelt elevs potentiale for at lære, 
hvorved eleven forberedes til samfundsdeltagelse og demokrati. 

Det er vigtigt for os at skabe spændende læringsrum i et trygt miljø, hvor eleverne 
kan fortsætte med at være nysgerrige overfor deres omverden og bevare lysten til 
at gå i skole og lære nyt. Vi har stort fokus på den enkelte elev og det store fælles-
skab, og vi arbejder hele tiden med trivsel, faglighed og almen dannelse. 

ForårsSFO’ens pædagogiske aktiviteter 
har fokus på nye fællesskaber, læring, 
motivation, tryghed og trivsel. Dette har 
betydning for, at børnene får en god start 
i skolen.

Det er den styrkede pædagogiske lære- 
plan fra børnehaven, der udgør rammen 
for den fælles retning for vores arbejde 
med børnenes trivsel, læring og ud-
vikling.

Præsentation 

Gode relationer

Nysgerrighed

“Det bedste er, at 
være i Tumlesalen 
med mine venner“
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ForårsSFO på Rantzausminde Skole er et 
pædagogisk tilbud i overgangen mellem 
dagtilbud og skole og en del af barnets 
lærings- og udviklingsforløb. Vi ønsker, at 
børnene oplever forårsSFO som en overgang 
til en ny fase i deres børneliv, hvor de oplever 
helhed i deres trivsel og læring. I forårsSFO 
vil vi skabe gode forudsætninger for læring 
og udviklingsmuligheder med fokus på nærm-
este udviklingszone for den enkelte.

Tiden i forårsSFO på Rantzausminde Skole 
skal ses som en særlig introduktion til 
henholdsvis SFO og sidenhen skole. Børn 
og forældre får en unik mulighed for at lære 
hinanden og personalet at kende under 
trygge forhold inden skolestart. Børnene får 
mulighed for at blive fortrolige med SFO’ens 
rammer, strukturer og dagligdag. Derved får 
børnene mulighed for at føle et større overskud til at fokusere på skolestarten i 
august. Ligeledes giver tiden i forårsSFO personalet øget mulighed for at skabe de 
bedste forudsætninger for skolestarten i børnehaveklassen.

Når børnene begynder den 1. april 2023, har vi i den første tid prioriteret vores 
forårsSFO som en selvstændig enhed i huset med egen garderobe, køkken og 
fællesarealer til hygge og leg. Vi er også så heldige, at vores udearealer har flere 
legepladser. Derfor har vi reserveret den ene af dem til forårsSFO. 

Vi har gode fysiske rammer både inde og ude, og vi glæder os til at tage imod alle 
børn og forældre den 1. april 2023.

Start forårsSFO

Læring hele dagen

Gåpåmod 

“Det er sjovt at 
 gå i forårsSFO“
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Hverdagen tager udgangspunkt i genkendelighed med stort fokus på at skabe den 
nødvendige tryghed, der er grundlæggende for trivsel og udvikling. Hver dag har 
sin faste rytme, som børn og forældre hurtigt vil kunne genkende.

I løbet af dagen inddeles børnene i mindre grupper, hvor der tages udgangspunkt i 
den styrkede pædagogiske læreplan - alle aktiviteter vil være med en legende til-
gang til læringsprocesserne. I den forbindelse vil vi gøre stor brug af uderummet. 

Ugeplan

Trygt og stimulerende læringsmiljø

Bevægelse

Tidspunkter Daglige aktiviteter

Kl. 6.30 - 8.00  Vil børnene i forårsSFO være en del af den  
almindelige SFO, hvor der er mulighed for at  
spise morgenmad, hygge med bøger, spil og leg 
i de forskellige kroge. Fra kl. 7.30 er der altid en 
kendt voksen med i morgenSFO.

Kl. 8.00 - 9.00  Vil børnene i forårsSFO være i egne lokaler med 
fortsat leg og læring.

Kl. 9.00 - 9.30  Samling og lille madpakke.

Kl. 9.30 - 14.00  Det er her de planlagte aktiviteter vil finde sted, 
og børnene vil være sammen som grupper. I løbet 
af dagen er der pauser, hvor der skal spises mad-
pakker og evt. frugt. Der vil naturligt også være 
plads til den frie leg.

Kl. 14.00 - 14.30 Samling og frugt.

Kl. 14.30/15.00 - 16.30  Er der mulighed for leg og læring med den øvrige 
SFO. Der vil altid være kendte voksne fra forårs-
SFO’en. 

(fredag kl.16.00)



7

I både forårsSFO, SFO og skole vægter vi at have et tæt samarbejde med jer 
forældre. Vi har en grundlæggende tillid til, at vi i fællesskab kan støtte børnene i 
deres udvikling. Det har stor værdi for personalet at have daglig kontakt med jer 
forældre - det gælder både dagligdagens aktiviteter og rutiner, men også hvis det 
enkelte barn har brug for særlig støtte eller opmærksomhed. 

Som forældre kan I forvente, at: 
•  Vi støtter, guider og udfordrer børnene i deres leg, læring, rutiner og fælles- 

skabende aktiviteter

•  Vi drager omsorg for det enkelte barn og jer forældre

•  Vores udgangspunkt er, at alle gør det bedste de kan, og I vil blive mødt  
med interesse og nysgerrighed på jeres perspektiver

•  Vi samarbejder tværprofessionelt med skole, ledelse og forvaltning om  
udvikling af forårsSFO’en

•  De fysiske rammer er hyggelige og rare at opholde sig i og fremstår rene  
og ryddelige

•  Bøger, legetøj, spil og andre materialer er inspirerende og fremmer kreative 
aktiviteter og læring for børnene  

Vi forventer, at:
•  I tager ansvar for, at jeres børn er veludhvilede, har madpakker samt  

skiftetøj med 

•  I er nysgerrige på børnenes dagligdag i forårsSFO’en 

•  I orienterer os om forandringer i barnets liv 

•  I respekterer alle børn og forældre samt personalet i forårsSFO’en 

•  I støtter jeres barn i at være en god kammerat i fællesskabet  

Vi glæder os til at tage imod børn og forældre den 1. april 2023 

Forældresamarbejde

Godt foræældresamarbejde

Gåpåmod 
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I kan også orientere jer ved  
skolens hjemmeside: 
Rantzausminde Skole
Dyrekredsen 12, 5700 Svendborg
www.rantzausmindeskole.dk/indskrivning/
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Personale
Til forårsSFO er der tilknyttet tre pædagogiske personaler.
Der vil være en kendt voksen fra SFO’en, dertil følger der  
en pædagog med fra Rantzausminde Børnehave.  
Udover de to, ansættes der to medhjælpere til forårsSFO’en. 

Hvis I har spørgsmål, kan I henvende jer til: 
Jette Vibeche Madsen, Tlf.: 62 23 60 62 eller mobil: 31 22 22 79
Mail.: jette.vibeche.madsen@svendborg.dk 

Jette Vibeche Madsen
Mellemleder

Rikke Højgaard Bak Jørgensen
Pædagog Rantzusminde Skole


