VILD BJE RG SKOLE
- en skole i bevægelse
Bjørnkærvej 2 – 7480 Vildbjerg

Principper for Vildbjerg skoles SFO
Vores vision er at bidrage til at udvikle livsduelige mennesker.
Fritidstilbuddet beror på respekten for barnets behov for fritid, hvor udvikling, udfordringer, læring og
sjov går op i en højere enhed.
Trivsel:
• Vi passer på hinanden
• Børnene oplever at høre til, samt være en del af et større fællesskab, hvor de til tider må tilsidesætte
egne behov, til fordel for fællesskabet
• Børnene møder nærværende og omsorgsfulde voksne
Anerkendelse:
• Vi har fokus på mulighederne, udviser tillid og støtter retten til forskellighed
• Vi skaber bevidsthed om egen andel i relationen og anerkender andres positive hensigter
Bevægelse:
• Børn og voksne oplever glæden ved, accept af og forståelse af egen krop
• Vi giver rammer for at børnene kan udforske og tilegne sig verden gennem alle sanser
Leg:
• Vi skaber rammer for den frie leg, hvorved barnet lærer at forstå sig selv og den verden, det er en del af
• I legen skabes relationer, der kommunikeres, forhandles, evner som fantasi, kreativitet og empati samt
evnen til at se tingene fra andres synspunkt og andre vinkler styrkes
• Vi griber børnenes ideer og støtter op omkring dem
Samarbejde:
Forældre: Gennem jævnlig dialog ved aflevering og afhentning af barnet samt åbenhed og tillid
vægtes højt
Skoledelen: Vi prioriterer et tæt samarbejde mellem skole og SFO, for at skabe mest mulig helhed i
børnenes hverdag og i de daglige overgange mellem SFO og skole
Lærere og pædagoger er fælles ansvarlige for børnenes trivsel og udvikling, og forholder sig til alle
aspekter i barnets liv
Børnehaverne: Der tilstræbes et tæt samarbejde med daginstitutionerne omkring overgang til skole.
Målet er at skabe en rød tråd, så overgangen opleves som en helhed af både børn og forældre
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