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Holmegaardskolens SFO. Afdeling Fensmark
Trollesgave 5A, Fensmark, 4684 Holmegaard, Tlf. 25450091.
Dagens gang i Trollmosen:
Skoledagen slutter kl.14.10 hvor alle børn tjekker ind i
Tabulex, går på legepladsen og leger indtil ca. kl. 14.30, hvor
dagens planlagte aktiviteter går i gang. Det er vigtigt for
børnene at skoledagens afslutning markeres ved dette skift
mellem skole og SFO.
Pædagogiske overvejelser og aktiviteter:
Dagene i Trollmosen kan veksle mellem tilbud om aktiviteter
hvor børnene kan vælge at deltage og skal-aktiviteter hvor
pædagogerne, ud fra pædagogiske overvejelser, vælger at alle
børn eller en gruppe børn skal deltage.
Vi vægter at børnene i hverdagen har mulighed for relations
dannelse og støtter gerne op om venskaber mellem børnene.
Vi støtter børnene i forhold til samvær og Legemuligheder.

Årshjul:
De pædagogiske aktiviteter tager udgangspunkt i husets
årshjul der er udarbejdet i samarbejde med
børnehaveklasselederne. Samarbejdet omkring de emner der
præger barnets skole, og SFO dag giver barnet en oplevelse af
sammenhæng i hverdagen. Årshjulet er udarbejdet med de
seks kompetenceområder for børnehaveklassen og sikrer
dermed at både undervisning og SFO kommer omkring de
læringsmål der forventes i børnehaveklassen. Det er ligeledes
samme årshjul der følges i den understøttende undervisning
der varetages af SFO pædagogerne. Årshjulet findes på
forældreintra og hænger på husets dokumentations tavle.
De seks kompetenceområder for børnehaveklassen:
●
●
●
●
●
●

Engagement og fællesskab
Sprog
Kreative og musiske udtryksformer
Krop og bevægelse
Matematisk opmærksomhed
Naturfaglige fænomener

www.emu.dk - grundskole-forældre-børnehaveklassen

Aktivitetsplan:
Omkring den første i hver måned vil der ligge en aktivitetsplan
på Tabulex hvor alle aktiviteter og eventuelle ture ud af huset
beskrives. Det er vigtigt for jeres barns hverdag at I følger med
og holder jer orienteret både på forældreintra og Tabulex.
Legetøj:
Børnene må gerne medbringe deres eget legetøj om fredagen,
men det er på eget ansvar. Legetøjet skal kunne ligge i
skoletasken.

Påklædning:
Husk skiftetøj i form af strømper, bukser, bluser og undertøj,
da Trollmosen ikke har lånetøj. Husk også overtøj efter
årstiden da børnene er ude flere gange om dagen. Vi
forventer at børnene så småt bliver mere og mere
selvstændige, så vis dem hvor deres skiftetøj er henne på
deres plads, så hjælper vi dem med at få det ned. Huset har
fire tørreskabe, de tændes ved behov efter første frikvarter og
slukkes om eftermiddagen, så tag det våde tøj med hjem og
tørre til næste dag, (behøver ikke vaskes hver dag) Før I går
hjem skal fodtøj op på bænken og overtøj hænges på plads, så
alt er klar til næste dag.
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Vi glæder os til samarbejdet!

