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INDLEDNING
I Aarhus skal der være tilbud om SFO til børn i 0.-3. klasse. 

”SFO er et vigtigt pædagogisk tilbud. Ikke kun som fritidstilbud men også som en del af skolens samlede hverdag, 
hvor SFO er en ligeværdig samarbejdspartner i undervisningen. SFO’en er i høj grad også stedet, hvor skolen møder 
forældrene i dagligdagen, når de mindste børn bliver afleveret og hentet på skolen. Det er børnenes og de unges 
trivsel, læring og dannelse, der er på spil, og det skal vi alle værne om, hver med vores roller og opgaver.”

Den opgave skal vi samarbejde om. SFO-forældrerådet og skolebestyrelsen har en vigtig opgave i skole-hjemsam-
arbejdet generelt. I arbejdet med mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er det SFO-forældreråd og skolebestyrelser, 
der fastlægger de temaer, der skal arbejdes med. 

I arbejdet er det vigtigt også at sikre børnenes stemme, så de har medindflydelse på, hvad de skal foretage sig i 
SFO.

Med denne nye og reviderede mål- og indholdsbeskrivelse for SFO ønsker vi – byrådet og jeg - at skabe en ramme 
for arbejdet med stor lokal frihed for SFO-forældreråd, skolebestyrelser, ledere og medarbejdere. 

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er - på samme måde som Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik - ikke en 
færdig opskrift på opgaven i SFO eller på samarbejdet mellem SFO, undervisning og forældrene. Mål- og indholds-
beskrivelse for SFO er en ramme, der skal inspirere til dialog mellem skolebestyrelse, SFO-forældreråd, ledere og 
medarbejdere - og børn - om, hvilke mål og indsatser, der lokalt skal arbejdes med for at tilgodese de lokale ønsker 
og behov. Og dermed give gode vilkår for at række ud efter visionen for vores børne- og ungepolitik.

God arbejdslyst! 

Bünyamin Simsek
Rådmand Børn og Unge

INDLEDNING
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FORMÅL

FORMÅL
I børne- og ungepolitikken understreges det, at alle børn og unge skal have unik mulighed for at udvikle sig, trives 
og lære. Målet er, at alle børn bliver så dygtige, de kan. 

Aarhus Byråd ønsker med vedtagelse af Rammer for arbejdet med mål- og indholdsbeskrivelse for SFO (0 – 3 
klasse) i Aarhus Kommunes skoler at fremme barnets trivsel, læring og dannelse gennem udviklingen af sammen-
hæng, ligeværdighed og samarbejde mellem SFO, undervisning og forældrene. 

I SFO og undervisning indgår ledere, medarbejdere og forældre hver med deres roller i et tæt samskabende sam-
arbejde om at skabe helhed i barnets skoleliv.

I kraft af at fritid og undervisning finder sted inden for den samme ramme, forstærkes muligheden for en målrettet 
og koordineret tidlig pædagogisk indsats. 

SFO understøtter barnets alsidige udvikling i de sociale arenaer og stærke fælleskaber, som skolen som helhed 
udgør. Dette sker i et komplementært forhold til og samarbejde med undervisningen.
 
I SFO er der særligt fokus på børnenes aktive deltagelse i for dem meningsfulde aktiviteter og stærke fællesskaber. 
Dette forudsætter, at børnene lærer at træffe reflekterede valg, gode beslutninger og udøve kvalificeret dømme-
kraft. 

Organiseringen af det pædagogiske arbejde sker inden for en ramme af voksenorganiserede og børnenes selv-
valgte aktiviteter med henblik på at sikre børnenes medindflydelse på, hvad de skal foretage sig i SFO. 

Endvidere har SFO en særlig opgave i at forberede børnene til et mere selvstændigt fritidsliv fra 4. klasse. Et fri-
tidsliv, der kan foregå i det lokale foreningsliv og/eller i det lokale fritids- og ungdomsskoletilbud. I arbejdet er der 
et særligt fokus på barnets udvikling af vedholdenhed og robusthed. Under ét egenskaber, der er vigtige i barnets 
dannelsesproces på vej mod et selvstændigt ungdomsliv.

Formålet er at skabe rammerne for det gode børneliv i skolen i spændingsfeltet mellem at blive til nogen og blive 
til noget.
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BAGGRUND

BaGGRUND
Rammer for mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er udarbejdet dels for at understøtte det lokale råderum og løs-
ninger, dels for at udmønte Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik. Valg af pædagogiske metoder i arbejdet 
fastsættes derfor ikke i de centralt fastsatte rammer. 

Skolen – undervisningsdel og fritidsdel – har en samlet opgave med at sikre, at børnene trives og bliver så dygtige, 
som de kan. Hertil hører, at de samlede ressourcer skal bruges til størst mulig gavn for børnene inden for de gæl-
dende rammer.  

I arbejdet med den fælles pædagogiske opgave bør man lokalt anvende de pædagogiske ressourcer, hvor de kom-
mer det enkelte barn og grupper af børn bedst til gode. Prioriteringen af de pædagogiske ressourcer skal ske med 
respekt for de selvstændige opgaver og forpligtelser, som SFO og undervisning hver især har.   

Grundloven sikrer, at undervisningen er betalingsfri. Derudover har man i Aarhus Kommune besluttet, at SFO og 
undervisning har adskilte budgetter. Der kan ikke flyttes budget mellem SFO og undervisning, og der aflægges 
selvstændigt regnskab for de to dele.

Det er en fælles opgave for skolebestyrelse og SFO-forældreråd at drøfte og følge op på, at SFO´ens samlede res-
sourcer bruges i overensstemmelse med byrådets beslutninger. 

Grundlaget for arbejdet er Lov om Folkeskolen, herunder Folkeskolens formålsbestemmelse, Bekendtgørelse om 
krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger og Aarhus Kommunes børne- og unge-
politik. 

Dokumenter, der indgår i det samlede grundlag for SFOs virke er angivet som faktaboks og vil fremtidigt indgå som 
en af del materialet på hjemmesiden: www.aarhus.dk/SFO
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RAMMEN

SKOLERNES UDFYLDELSE aF RaMMEN
Arbejdet med Rammer for mål- og indholdsbeskrivelse for SFO indebærer et tæt samarbejde mellem SFO og 
undervisning og de øvrige tilbud til børn og unge i lokalområdet (dagtilbud, fritids- og ungdomsskoletilbud samt 
lokale foreninger mv.) om blandt andet overgange fra dagtilbud til skole, fra SFO og indskoling til mellemtrin og 
fritids- og ungdomsskoletilbud, og/eller andre lokale fritids- og foreningstilbud. 

Det lokale arbejde med Rammer for mål- og indholdsbeskrivelse for SFO sker inden for de rammer og temaer, som 
bekendtgørelsen og børne- og ungepolitikken beskriver. 

De opstillede temaer danner tilsammen en ramme om udmøntning af børne- og ungepolitikken og bekendtgørel-
sens bestemmelser. 

Jævnfør byrådets ønske om at styrke det lokale engagement og indflydelse tjener temaerne som inspiration for 
skolebestyrelsens og SFO-forældrerådets beslutning om valg af temaer. Det betyder, at de opstillede temaer kan 
erstattes af andre temaer og/eller tilpasses lokale forhold. 

Fokus på kravene i samarbejdet er den inddragende og samarbejdende proces mellem SFO og undervisning. Det vil 
sige, at der for hvert valg af tema skal beskrives, hvordan SFO og undervisning sammen og hver for sig medvirker 
til at indfri børne- og ungepolitikken og bekendtgørelsens bestemmelser.
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TEMAER

TEMaERNE ER:

•	 	Områdesamarbejde,	herunder	samarbejde om overgange mellem dagtilbud, fritids- og ungdomsskoletilbud og 
øvrige lokale fritids- og foreningstilbud.

 
•	 Samskabelse	med	forældrene	på	tværs	af	undervisning	og	SFO.	

•	 Vidensbaseret	udvikling	af	praksis.

•	 Tidlig	og	forebyggende	indsats.

•	 Fokus	på	helhed	og	sammenhæng.

•	 Læring,	udvikling	og	dannelse.	Alle	skal	bliver	så	dygtige,	som	de	kan.

•	 	Motivation,	robusthed,	vedholdenhed	samt	evnen	til	at	begå	sig	i	fællesskaber	og	møde	fremtidens	udfordringer.

•	 Demokrati	og	medborgerskab.

•	 Sundhed	og	trivsel,	herunder	idræt	og	bevægelse.

•	 Kreativitet	og	musiske	aktiviteter.

•	 Natur	og	udeliv.

•	 Sproglige	udtryksformer.

Temaerne er rettet dels mod det enkelte barn og gruppen af børn. Dels mod organiseringen af arbejdet med ind-
frielse af de lokalt opstillede mål i samarbejdet mellem SFO, undervisning og forældrene.

For hver af de lokalt relevante temaer, der vælges, beskrives valg af aktivitet, der udmønter temaet. Samtidig angi-
ves det, hvordan SFO og undervisning sammen og hver for sig bidrager til at indfri målet. 

Arbejdet med Rammer for mål- og indholdsbeskrivelse for SFO indgår i den lokale udviklingsplan og kvalitetsrap-
port og tages således op til revision i den forbindelse, jf. bekendtgørelsens krav herom.
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PROCESSEN

DEN LOKaLE PROCES
Skolebestyrelsen fastsætter i samarbejde med SFO-forældrerådet principper for de temaer, man lokalt ønsker frem-
met, herunder rækkefølgen for implementering.  

For hvert af de temaer, der ønskes fremmet for at indfri børne- og ungepolitikken, fastlægger skolebestyrelsen i 
samarbejde med SFO-forældrerådet de overordnede principper for arbejdet – hvad man ønsker fremmet. Herefter 
opstiller skolens ledelse i samarbejde med medarbejderne pædagogiske mål og fastlægger aktiviteter og samarbejds-
aftaler, der understøtter en indfrielse af de opstillede principper og mål – hvordan arbejdet lokalt tilrettelægges.

Dokumenter, der indgår i grundlaget for SFO’ers virke i Aarhus Kommune:
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Dokumenter, der indgår i grundlaget for SFO´ers virke i aarhus Kommune

SFO siderne
•	 Bekendtgørelse	af	lov	om	folkeskolen
•	 	Bekendtgørelse	om	krav	til	indholdet	af	mål-	og	indholdsbeskrivelser	for	folkeskolens	skolefritids-

ordninger nr 699 af 23/06/2014 
•	 Styrelsesvedtægt	for	folkeskolerne	i	Aarhus	Kommune
•	 Rammer	for	Mål	og	indholdsbeskrivelse	for	SFO	i	Aarhus	Kommune
•	 Børne-	og	ungepolitik	for	Aarhus	Kommune
•	 Stærkere	fællesskaber
•	 Vejledning	til	arbejdet	i	SFO-forældreråd	i	Aarhus	Kommune
•	 Lokaleprogram	for	kommunale	skoler

Alle dokumenter kan læses på www.aarhus.dk/sfo

SFO-hjemmesiden revideres løbende som følge af fremadrettet ændret lovgivning og Byrådets  
beslutninger mv. 

SFO-SIDERNE
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