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Mål og Indholdsbeskrivelse Rosenvængets Skoles SFO: 
 
Baggrund 
En ændring af folkeskoleloven med ikrafttrædelse 1. august 2009, indeholder at kommunerne skal 
vedtage og offentliggøre en Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger. 
 
I Viborg Kommune er målet, at borgerne gennem SFO Mål – og indholdsbeskrivelserne, kan få 
indblik i prioriteringer og serviceniveau. 
Formålet med beskrivelserne er desuden at fremme, at SFO’en inddrages i opfyldelsen af 
folkeskolens formål. 
 
Den overordnede vision for arbejdet med børn og unge i Viborg Kommune er, ” at tilbyde børn og 
unge en sammenhængende ramme om en tryg, god og indholdsrig opvækst . . .”, hvor 4 
gennemgående værdier, som repræsenterer Viborg Kommunes grundlæggende børnesyn er: 

 Det grundlæggende behov 

 Det hele menneske 

 Det brede sundhedsbegreb 

 Barnets bedste 
 
Set i lyset af formålet med indførelse af Mål og indholdsbeskrivelser i SFO’er, har Viborg 
Kommune fokus på områder i nyere forskning, der har bud på, hvad man skal arbejde med for at 
fremme børns læring: 

 Fællesskabets betydning for børn og unges læring 

 Sundhedsfremme for det enkelte barn 

 Aktiv familiekultur 
 
Temaer og målsætninger som SFO’en skal forholde sig til er: 

 Børn med særlige behov/særlige forudsætninger 

 Lektiehjælp 

 Idræt og bevægelse 

 Skole- og hjemsamarbejdet herunder forældreinddragelse 

 Kultur og natur 

 Børns fællesskaber og venskaber 

 Sprog og læselyst 

 Glidende overgange 

 Læring via leg 
 
Rosenvængets Skoles SFO 
Rosenvængets Skole er Viborg Kommunes specialskole for børn og unge med generelle 
indlæringsvanskeligheder. 
SFO’en er en integreret del af skolen, hvor der arbejdes med fælles lokaler. SFO tilbuddet på 
Rosenvængets Skole spænder fra 0. – 10.kl, og der arbejdes med Helhedsskole gennem hele 
forløbet.  
Denne organisering giver en praksis, hvor  Mål og indholdsbeskrivelse er grundlaget for det 
daglige arbejde fra 0. – 10. kl., hvor aktiviteterne/temaerne bliver tilrettet til det enkelte barn/den 
enkelte unge ud fra uviklingsniveau og særlige behov. 
 
SFO’en er delt i 4 afdelinger: Begynder, Junior, Ungdom og Autismeafd.. 
I de enkelte afdelinger udarbejdes en årsplan med udgangspunkt i Mål og indholdsbeskrivelserne. 
Årsplanen detaljeres i ugentlige/månedlige planer som formidles til forældre. 
Der udarbejdes handleplaner for det enkelte barn/den enkelte unge med udgangspunkt i 
barnets/den unges udvikling sat i forhold til  Mål og indholdsbeskrivelserne for SFO’en og i 
samarbejde med forældrene. 
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Temaer – målsætningerne i forhold til Rosenvængets Skoles SFO: 
 
Børn med særlige behov/ særlige forudsætninger 
I vores SFO betyder målsætningen at: 
 
For at behandle folk ens skal de behandles forskelligt – en talemåde som udleves i vores SFO, 
hvor alle børn har særlige behov og/eller forudsætninger, det være sig fysisk, motorisk, mentale, 
intellektuelle/kognitive. 
Målgruppen er børn og unge med særlige behov, og derfor er målet at se på hvert enkelt barn/ ung 
med anerkendelse og respekt for netop de ressourcer og kompetencer som det/den indeholder, 
med fokus på en hverdag med læring, leg/ samvær, oplevelser og humor. 
 
I vores SFO opfyldes målsætningerne gennem følgende tiltag/aktiviteter 

 Vi spiser sammen i en lille gruppe. For nogle børn/unge er det meget vigtigt, at det er de 
samme børn, de samme voksne og det samme lokale hver dag. 

 At hverdagen både indeholder voksenstyrede og valgfrie aktiviteter; for nogle børn/unge er 
voksenstyrede aktiviteter det der gør, at de oplever at være en del af fællesskabet og 
oplever relationer til andre som positive og succesfyldte 

 At tilgangen og krav til den enkelte tilpasses dagsformen hos barnet/den unge, som kan 
være meget forskellig 

 At lægge struktur og rammer for de børn der har behov for en sådan, f.eks til at tackle egne 
frustrationer, forstå konsekvenser at egne til - og fravalg, fastholde og udvikle leg 

 At voksne hjælper med at indgå lege/samværs aftaler, også på tværs af grupperne, og at 
barnet/den unge støttes i at forstå og bruge fx sociale spilleregler 

 At der laves individuelle handleplaner 

 At der skabes sammenhæng i barnets/den unges hverdag 

 At personalet er nærværende, reflekterende, anerkendende og professionelt 

 At samarbejdet på tværs af faggrupper er på et højt niveau (lærere , specialistteamet, 
talepæda. , fysioterap., sagsbehandlere, psykologer og aflastningsforanstaltninger) 

 At forældresamarbejdet er højt prioriteret, og der vises forståelse for, at forældrene kan 
have forskellige ressourcer og forskelligt behov.  

 At bruge det daglige forældresamarbejde aktivt ved at læse og skrive i barnets/den unges 
dagbog, da de ikke er i stand til selv, at gengive dagens hændelser  

Lektiehjælp 
Er der behov for lektiehjælp, gives der tid, fred og rum til at støtte barnet/ den unge. 
 
Idræt og bevægelse 
I vores SFO betyder målsætningerne at: 
Da børnenes/de unges handicap og fysiske formåen spænder bredt, er det vigtigt at tænke 
børnenes dagsform ind, som en forudsætning for aktiviteter og krav i hverdagen. Vi tænker 
bevægelse ind som udvikling af diverse problematikker såsom balance, finmotorik, fordøjelse, 
overvægt, udspænding, aflastning. Samtidig ser vi idræt og bevægelse som en vigtig del af 
barnet/de unges sociale udvikling. Dagligt er der mulighed for at lege ude; klatre, cykle, løbe, 
boldspil, sandkasse, vandretur i skoven, besøg i parker og på legepladser 

 
I vores SFO opfyldes målsætningerne gennem følgende tiltag/aktiviteter 

 Mulighed for deltagelse i Sportsskole i uge 26  

 Mulighed for at deltage i ride undervisning på Rideskolen Birken 

 Brug af Naturskolen og naturvejlederne 

 Brug af VGF hallen med springcenter 

 Deltagelse i idrætsprojekter såsom fodboldturneringer samt idrætspiloterne fra Viborg 
Kommune 

 Mulighed for at danse, lave finmoriske øvelser som klippe, tegne, perler, lego osv. 
Sansestimuli som massage, fodbad, sansekasser oa. 

 De voksne deltager i de planlagte aktiviteter både som inspiration og rollemodel for 
børnene/de unge 
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 I klub regi også svømning, Søndersø løb, danse/rytme undervisning 

Skole/hjem-samarbejde 
I vores SFO betyder målsætningerne at: 
Vi anser forældresamarbejdet som et fokuspunkt i vores praksis. Vi forsøger at skabe et fælles 
udgangspunkt, hvor det faglige personale og forældrene, i samarbejde, skaber det bedst mulige 
tilbud for børnene/de unge. I den forbindelse indgår vores SFO i et tæt samarbejde med 
skoledelen og specialistteamet for at skabe disse forudsætninger.  
Vi har en udfordring i dagligdagen, da vores børn og unge transporteres med taxa og vi derfor 
sjældent ser forældrene. Dette fordrer at vores daglige kontakt primært foregår gennem telefonen 
og kontaktbogen. Derfor arrangerer SFOén arrangementer i løbet af året, hvor der er mulighed for 
at mødes.  
Vi vil i det kommende skoleår udarbejde skriftligt materiale, der sendes hjem til forældrene, hvilket 
hjælper med at tydeliggøre vores praksis. 
 
I vores SFO opfyldes målsætningerne gennem følgende tiltag/aktiviteter: 
I forlængelse af ovenstående prioriteres samarbejdet mellem skole og SFO højt, hvilket skaber 
helhed i det faglige arbejde med de enkelte børn og unge. Konkret betyder det, at vi har 
implementeret helhedstilbud i alle afdelinger, hvor det tætte samarbejde mellem lærere og 
pædagoger prioriteres meget højt. 
Det tætte samarbejde udmønter sig i forældresamtaler, hvor vi i fællesskab forsøger at skabe de 
bedste muligheder for barnet/den unge. Det er i denne sammenhæng vigtigt, at forældrene får 
mulighed for at få indsigt i arbejdet omkring deres barn og samtidig kan få indflydelse på dette. Vi 
prioriterer at skole og SFO opstiller fælles mål for barnet/den unge for at skabe helhed. Samtidig er 
det vigtigt for os, at vi har et højt informationsniveau til hjemmet. 
Endelig har vi en vigtig rolle at spille ved at benytte forskellige komunikationsredskaber, såsom 
talemaskiner, brug af diktafon, billedcollager, PODD-bøger osv, der gør børnene/de unge i stand til 
at kommunikere med sin omverden.  
Derudover samarbejder vi omkring fælles aktiviteter såsom: 

 Rosenvænget Festival 

 Julemarked 

 Julefest 

 Sensommerfest 

 Idrætsstævner  

 Forældrekaffe 
 
 
Kultur og natur 
I vores SFO betyder målsætningerne at: 
Vi anser kultur og natur som vigtige kilder til læring, oplevelser og fællesskab. Vi forsøger at 
udnytte de forskellige tilbud til at optimere vores praksis. Derfor forsøger vi at tilbyde varierede 
aktiviteter, der kan tilgodese de forskellige behov. 
 
I vores SFO opfyldes målsætningerne gennem følgende tiltag/aktiviteter: 
Vi anser det at deltage i kulturtilbud i nærmiljøet for at være en god form for træning i det at være 
deltager i samfundet, og at kunne agere hensigtsmæssigt i det offentlige rum. Dette er et vigtigt 
aspekt for vores børn/unge, da det for mange vil være et arbejdspunkt hele livet. Vi prioriterer 
derfor at deltage i aktiviteter, vi føler kan være medvirkende til at udvikle disse færdigheder. Det er 
desuden vigtigt at aktiviteterne giver børnene/de unge mulighed for at udnytte deres ressourcer 
optimalt, hvilket betyder at ikke alle får samme tilbud. Vi har bl.a et klubtilbud for 7. – 10. kl. en 
aften om ugen, hvor disse færdigheder er i højsædet. 
Vi prioriterer desuden naturoplevelser, da vi oplever at børnene/de unge kan udvikle fællesskab 
gennem naturoplevelser. Vi har børn/unge, der trives med god plads omkring sig. I denne 
forbindelse arrangerer vi forskellige aktiviteter såsom: 
  
Naturprojekter med hjælp fra naturvejledere 

 Udflugter til naturområder 

 Bruger vores omgivelser med boldbaner og skovområder 
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 Arrangerer forskellige aktiviteter med god luft omkring 
 

 
Børns fællesskaber og venskaber: 
I vores SFO betyder målsætningerne at: 
SFO og skole kan være børnenes/de unges primære mulighed for interaktion med kammerater og 
udvikling af venskaber. På den baggrund er dette et område vi har stort fokus på. Desuden anser 
vi det, som en vigtig opgave at give børnene/de unge redskaber til at kunne indgå i relationer med 
jævnaldrene, med såvel nutiden som fremtiden for øje.  
 
I vores SFO opfyldes målsætningerne gennem følgende tiltag: 
I SFOén støtter vi op om børnene/de unge, således at de føler sig som en del af fællesskabet 
uanset handicap og sociale kompetencer. Det gør vi ved at være nærværende voksne, der er 
parate til at guide og ligge skinner ud, når tingene bliver svære. Vi forsøger at guide – og nogle 
gange – indlære, hvordan man skal begå sig overfor de andre børn/unge, og hvordan de sociale 
spilleregler for fællesskabet fungerer. 
Vi prioriterer desuden at: 

 aktiviteter og ture ud af huset har fokus på samvær og samoplevelser, der igen danner 
grundlag for venskaber 

 give plads og rum til sociale relationer 

 skabe rammer for relationer 

 hjælpe til med dannelse og fastholdelse af venskaber 

 lære hvordan venskaber fungerer 

 skabe samvær i gruppen med fokus på relationer 

 hjælpe med løsning af konflikter og efterbehandling 

 opfordre forældre til privat kontakt med hinanden for at støtte børnene/ de unge i lege/ 
samværs aftaler  

 
Sprog og læselyst   
I vores SFO betyder målsætningen at: 
Barnets sproglige kompetencer og muligheder for at udtrykke sig i forskellige sammenhænge har 
stor betydning for hele barnets/den unges udvikling, selvværd og selvbillede. Vi har viden om 
kommunikationsmidler som mange af børnene/de unge har fx rolltalk, talemaskine, PODD, tegn til 
tale, billede boardmarker, m.m. 
 
I vores SFO opfyldes målsætningerne gennem følgende tiltag: 
Vi skal være: 

 Gode sprog og talemodeller 

 Vi skal tale i nedsat tempo og med tydelig udtale 

 Vi skal tilegne os viden og indsigt i det enkelte barns/ den unges forudsætninger for 
sproglig og kommunikativ udvikling, være opmærksom på at der er faktorer der kan have 
en positiv indvirkning på den sproglige udvikling fx kost, motion, dans, sang og rim og 
remser. 

 Undgå at rette barnets/den unges udtale, men gentager i stedet for ordet med korrekt 
udtale. 

 
Glidende overgang 
I vores SFO betyder målsætningen at: 
Der er gruppe skift når barnet er ca. 10, 13, og 16år. Disse skift indebærer ny kontaktlærer og 
kontaktpædagog, ny klasse, gruppe, kammerater, nye sekundære voksne og nye 
omgivelser/rammer.   
Vi har stor opmærksomhed på en glidende overgang imellem de forskellige grupper, så der skabes 
et minimum af utryghed for barnet/den unge. For at gøre overgangen glidende mellem de 
forskellige afdelinger, er det væsentlig at oplysninger om pædagogiske tiltag, hjælpemidler og 
kompetencer omhandlende hver enkelt, videregives fra tidligere til ny kontaktpædagog.   
Vi bruger beskrivelser af metoder og struktur for det enkelte barn/den unge. Desuden bruger vi 
videooptagelser for at understøtte kendskabet til barnet/den unges behov for fx kommunikativ eller 
strukturel. 
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I vores SFO opfyldes målsætningerne gennem følgende tiltag: 

 Vi har praktikordning som planlægges efter behov i forbindelse med gruppeskift. 

 Vi besøger barnet som skal starte hos os i hjemmet og i børnehaven/institutionen.  

 De større børn tilbyder vi praktik forløb ledsaget af deres kontaktpædagog. 

 Vi er meget opmærksomme på at begrænse antallet af nye voksne og vigtigheden af små 
grupper i opstarten. 

 Der tages så vidt muligt hensyn til forældre ønsker. 
 
Læring via leg 
I vores SFO betyder målsætningen at: 
Børn udvikler mange forskellige evner, sociale kompetencer, samarbejde, udskydelse af behov, 
planlægning m.m.,  i og gennem leg, og derfor et vigtigt punkt i arbejdet med vores børn/unge. Vi 
prioriterer tid, rum og plads til spontane og selvvalgte lege såvel som voksenstyrede. 
 
Vi er opmærksomme på at veksle mellem voksenstyrede og børnestyrede aktiviteter og lege. En 
del af tiden i SFO’en er planlagt af de voksne, med fokus på de fysiske rammer, struktur, indhold 
og børnegruppering. I forhold til de fysiske rammer overvejer vi om selve arenaen, børnene skal 
være i, er fremmende for det der skal foregå.  
 
I vores SFO opfyldes målsætningerne gennem følgende tiltag: 

 I forhold til struktur skal der være en tydelig start på aktiviteten/legen. 

 Tilpasning af aktiviteten efter behov og evner. 

 Vi igangsætter voksenstyrede aktiviteter, gymnastik, motorikbaner, kreative værksteder, 
sang og musik, madlavning og indkøb, udeliv, ture ud af huset, spille spil i rolige omgivelser 
osv. 

 Vi arbejder med gentagelser og genkendelighed samt lange læringsforløb. 

 Vi arbejder med ønsker/ interesser fra børnenes/de unges side og de behov vi oplever, det 
enkelte barn/unge har. 

 Der arbejdes med udvikling af sociale kompetencer – konflikthåndtering – samarbejde – 
forhandling, valg og konsekvenser af valg. 

 Derudover arbejdes der også med specifikke problematikker – det kan være sproglige, 
kognitive eller motoriske. 

 I forhold til grupperinger har vi fokus på relationer, udviklings niveau og kompetencer. 

 Tid og rum til fordybelse. 

 Plads til spontane aktiviteter.     
 

 

 

 

 

 

 


