Princip for SFO-virksomhed
Formål:
•

SFO’en på Lisbjergskolen skal være med til at skabe et trygt, meningsfuldt og
varieret fritidstilbud for vores børn og styrke deres alsidige, sociale og personlige
udvikling.

Mål:
•

SFO’en tilbyder aktiviteter, der balancerer hensynet til den samlede gruppe og det
enkelte barns behov.

•

SFO’en tilbyder børnene aktiviteter, der stimulerer dannelse, selvstændiggørelse, leg
og fællesskab.

•

SFO’en tilstræber, at børnene dagligt tilbydes relevante udendørs aktiviteter og
bevægelsesaktiviteter med opmærksomhed på at udnytte faciliteter og ressourcer i
lokalområdet i og omkring Lisbjergskolen.

•

SFO’en tilstræber at inddrage børnene i dagligdagen.

•

SFO’en samarbejder i relevant omfang med forældrene, f.eks. SFO-forældrerådet, om
den overordnede tilrettelæggelse af aktiviteterne.

•

Forældre, der har spørgsmål til forhold i SFO’en, henvender sig i første omgang til
SFO’ens personale eller ledelse.

•

SFO-forældrerådet modtager gerne emner om SFO’ens praksis, der ønskes diskuteret
i rådssammenhæng.

•

Skolelederen tilstræber, at SFO’ens mål, aktiviteter og indsatser for det kommende år
præsenteres for forældrene ved skoleårets begyndelse.

•

SFO’ens personale bidrager til børnenes elevplaner i forhold til deres alsidige, sociale
og personlige udvikling.

•

SFO’en er en aktiv part i brobygningen mellem børnehave og skolen samt
brobygningen mellem SFO og klub.

Kommunikationen mellem SFO og hjemmene følger skolens princip for kommunikation
mellem skole og hjem. Både SFO og forældre bestræber sig på at kommunikere rettidigt og
direkte til hinanden med fokus på at styrke børnenes trivsel.

Godkendt i SFO-forældrerådet
Vedtaget i skolebestyrelsen den 22.11.2017
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