
 

 

SFO og SFK Princip 
 
Sammenhæng/status 
SFO & SFK princippet for Skovlyskolen dækker virksomheden af de to tilbud og 
fællesskaber, skolen byder børnene efter en endt skoledag. Baggrunden for formuleringen af 
princippet hentes dels i de lovfastsatte rammer omkring SFO og SFK (Bekendtgørelse af lov 
om Folkeskolen samt Styrelsesvedtægt, Skole og Familie, Rudersdal Kommune), men også 
med afsæt i de gode traditioner og den kultur der gør sig gældende for netop Skovlyskolen. 
Derudover har debat fra forældremøderne de senere år inspireret til punkter nedenfor. 
 
 
Principformulering/mål 

- SFO og SFK skal danne rammen om en meningsfuld fritid, hvor børnene oplever at 
kunne gøre det godt i et fællesskab med trygge rammer. 

- SFO og SFK’en skal være et lærested, hvor børnenes sociale og kreative 
kompetencer i særlig grad understøttes, udvikles og udfordres på måder, hvor 
børnene får erfaringer med både voksenstyrede aktiviteter i rammer med klare 
pædagogiske mål og andre gange som frit valg med vennerne. 

- Mål- og indholdsbeskrivelser for de pædagogisk styrrede aktiviteter revideres hvert 
andet år efter krav fra Rudersdal Kommune. 

- SFO og SFK skal dagligt sikre, at eleverne har mulighed for udendørs fysisk aktivitet i 
voksensamvær, der så vidt muligt benytter de unikke rammer med Rudeskov og 
Søllerød Naturpark tæt ved skolen, samt skolens halfaciliteter og sportsbaner.  

- SFO og SFK har klare retningslinjer for brugen digitale redskaber samt ansvar for at 
sikre at aldersbegrænsninger overholdes ift. film, spil, internettet osv. når dette 
bruges af børn og voksne. 

- SFO og SFK skal dagligt tilbyde det sundest mulige mellemmåltid indenfor de givne 
ressourcemæssige rammer.  

- SFO’en skal sikre og videreføre en rolig start for MiniSFO’ens børn ved 
tilrettelæggelse af aktiviteter, der styrker elevernes sociale kompetencer ift. at være i 
et inkluderende fællesskab men samtidig være i stand til at mærke og markere egne 
grænser for bedst at skabe nye venskaber på tværs af børnegruppen, således 
børnene er klar til 0. klasse.   

- SFO og SFK skal have retningslinjer for kommunikationen af SFO og SFK’ens 
pædagogiske aktiviteter og hensigter.  

- SFO og SFK bestræber sig på at inkludere specialsporenes børn mest muligt i 
fællesskabet. Det sker ved at sikre tilstedeværelsen af de specialpædagogiske 
ressourcer der kræves for, at alle børn kan nyde godt af hinandens selskab og så der 
ikke opstår en ”dem-og-os”-tænkning, men videreførelse og styrkelse af det særlige 
samspil mellem afdelingerne på Skovlyskolen. 
 

 
Evaluering/Tilsyn 

- Der følges op på aftalte tegn og indikatorer ved et skolebestyrelsesmøde om et år 
med afdelingslederen, SFO-koordinatoren og formanden for forældrerådet for SFO 
og SFK. 

- Hjemmesiden opdateres med de af Rudersdal Kommunes krav til mål- og 
indholdsbeskrivelse. 

- Der udarbejdes et årshjul for SFO/SFK’ens arbejde med programmer og mål for de 
pædagogiske aktiviteter, MiniSFO og samarbejdet med specialsporene i det omfang, 
der er behov for det.  


