Kirstine Seligmanns SFO
- forældre og børne-evaluering af SFO og 3. klasse
2020-2021.
Vi har valgt at bruge evaluerings formlen ”Two stars and a wish”, så forældre og SFO-barnet har mulighed
for at kunne beskrive ”Two stars”, to gode ting som SFO tiden har medbragt sig, samt ”a wish” hvor de har
mulighed for at kunne tilkendegive, hvad de ser af udviklingspotentiale for SFO og 3. klasse.
Evalueringerne bruger vi derefter til at kunne forbedre og udvikle på arbejdet i og omkring SFO og børnene.
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Two stars
SFO-tiden
Det er dejligt og sjovt at gå i SFO, man kan være sammen med vennerne, hygge og lege med dem. Der er
mulighed for at kunne læse lektier. Det er dejligt med et rum kun til 3. klasserne. Træværkstedet,
gymnastiksalen og moon-cars er nogle af de aktiviteter og områder der har været savnet under corona
restriktionerne. Turplan/kalender er rar for forældre og børn, så de kan følge med i, hvad der skal ske.
Personalet
Personalet er rolige, og overskud præger dagen. Personalet kender forældre til børnene, man føler sig
velkommen og børnene er i trygge hænder. Glade voksne som både hjælper, når man er ked af det eller har
brug for det, men også voksne som er deltagene i børnenes aktiviteter og leg.
Der er et godt forældresamarbejde og en fornemmelse af at både pædagog og klasselærer samarbejder.
Turdage og traditioner
Traditionerne i SFO som fx Halloween, fastelavn, store byttedag, OL er vellidte hos både børn og forældre.
Turdagene der ligger én gang om ugen, giver mulighed for filmhygge, fri leg på turene, komme forskellige
steder hen i (natur) området samt kreative fiflerier.

- and a wish
Konkrete ønsker fra forældre og børn 2020/2021
-Bedre kommunikation ved forældrezone (Corona tiltag).
-Mere plads til aktiviteter og mere kreativitet.
-Ændringer i SFO tur planer sker med mere end 1 dags varsel og med konkrete anvisninger.
-Mulighed for pasning i 4. klasse for ikke at miste det sociale efter skole tid (SFO/Klub).
-Måske tur hver 14. dag.
-Mere tid i 3. klasse rummet (Corona tiltag)
-Mere motion og boldspil.
-Frugt-snack i 3. klasserummet.
-Rigtige mål til boldbanen.
-Drikkevandsforntæne i skolegården.
-Flere legesager i 3. klasse rummet (Corona tiltag).
-Lege med B-klassen, når man har lyst (Corona tiltag)..
-Mere blanding af årgange fx turdage med dem, der har lyst fra 0-3 klasse.
-Mulighed for at kunne gå mere op i SFO’en, selvom man har 3. klasse rummet.
-Indtryk af at børnene tager hjem tidligt pga. manglende aktiviteter i hverdagen (Corona tiltag)..
-Snackplanen kunne godt opgraderes.
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Konkrete svar på ønsker fra forældre og børn på 3. årg. 2020/2021
Bedre kommunikation ved forældrezone
Vi har under covid-19 oprettet en forældrezone, hvor forældrene må komme ind med mundbind på og
afhente deres barn. Vi bestræber os på, at gøre kommunikationen endnu bedre mellem voksne samt mellem
voksne og forældre, og at børnene bliver sendt til tiden.
Mere plads til aktiviteter og mere kreativitet
Mere plads ville være rart på tur, vi bruger gerne den plads vi har og ellers søger vi mere plads ved vores
ture ud af huset, hvor der er højere til loftet. Mere kreativitet kunne der gøres plads til på både turdage og
hverdagene i SFO.
Ændringer i SFO turplaner sker med mere end 1 dags varsel og med konkrete anvisninger. Vejr og
ressourcer er medvirkende til akutte ændringer.
Mulighed for pasning i 4. klasse for ikke at miste det sociale efter skole tid (SFO/Klub)
Dette er et gentagende ønske. Vi har flere gange over tid, lavet behovstjek hos forældre, som har efterlyst
et pasningstilbud i 4. kl. på KSS. Dog har der ikke været belæg for at oprette tilbuddet, i det antallet af børn
tilknyttet, når meldingen om betaling og binding er blevet meldt ud. Husk det er muligt, at vente og læse
lektier på skolen i Herslebsgade efter skoletid. Mere info ved skolestart 4. kl.
Måske kan tur hver 14. dag
Det var også en mulighed for planlægning af turdage. Typisk er der i 3. kl. færre ture ud af huset, men mere
tematiske tiltag på turdagen.
Mere tid i 3. klasse rummet
Da vi desværre har været ramt at covid-19 restriktioner, som har krævet, at klasserne skal være opdelt
klassevis, derfor har vi ikke har kunne benytte 3. klasserummet så meget, som vi gerne ville. Vi har derfor
lavet en ordning hvor A-klassen er der i den ene uge og B-klassen er der i den anden uge, så børnene stadig
fik mulighed for, at bruge rummet og dets faciliteter. Pt tillader vi alle 3. kl. børn i rummet pga åbningen.
Mere motion og boldspil
Et ønske om mere motion og boldspil lyder som noget alle børn har godt af og er friske på. God idé, det vil vi
tænke mere ind næste år.
Et ønske om frugt-snack i 3. kl. rummet
Grundet covid-19 restriktioner har det ikke været muligt at tilbyde eftermiddagssnack i SFO. Normalt
serverer vi eftermiddagssnack for 0.-3. klasse.
Rigtige mål til boldbanen og en drikkevandsfontæne i skolegården
Det lyder som nogle gode ønsker, som gerne gives videre til leder og initiativ-rådet.
Flere legesager i 3. kl. rummet
Flere af vore legesager har været pakket ned, grundet en legekasse til børnene, der har skulle have SFO i
klassen.
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At man må lege med B-klassen, når man har lyst
Grundet Covid-19 har vi været klasseopdelt, dette har desværre gjort, at børnene kun har måtte lege
sammen klassevist. Det har klasserne været ramt at, men vi glæder os til fri leg igen.
Mere blandet mellem årgangene fx tur dage med dem der har lyst fra 0-3 klasse
Dette forslag er taget med videre og vi vil se om på dette kunne gøres muligt når engang Covid-19 gør det
muligt.
Mulighed for at kunne gå mere op i SFO, selvom man har 3. klasse rummet
Idéen med at 3. klasserne har deres eget rum, skulle gerne gøre at vi kan huse 0., 1. og 2. klasserne ovenpå i
SFO. Derfor er rummene gjort mulige at bruge til kreative ting, samt fodboldbord og mulighed for at spille.
Der er selvfølgelig udenfor Covid-19 restriktioner mulighed for at besøge træværkstedet.
Indtryk af at børnene tager hjem tidligt pga. manglende aktiviteter i hverdagen
Vi har været nødt til, grundet Covid-19, og for at sikre smitteopsporing, at bede børnene om at blive hentet
så tidligt som muligt. Derudover opfordrer vi børn og forældre det sidste halve år af 3. klasse, at øve sig på
at tage bussen selv, cykle selv hjem eller at gå hjem selv, da de i 4. klasse skal hjem direkte efter skole. Dette
har vi mange børn, der gør brug af og det giver derved færre børn i SFO. Vi har også, grundet Covid-19.
været begrænset i, hvilke aktiviteter, vi har kunnet igangsætte, da vi har skulle tage hensyn til hygiejne og
afstand.
Snackplanen kunne godt opgraderes
Det er givet videre til snack-planlæggeren.
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