
   

 

    

 

                                    

 

 

  

 

 

 

  

 

  

  

    

 

  

 

1111 SFO:  SFO Præstemosen                     

Handleplan i forbindelse med forældretilfredshedsundersøgelse 2021 

Handleplan vedrørende tilfredshed med den pædagogiske indsats  

Overskrift: Hvad vil vi? 

Vi  vil  udvikle  en  trivselsfolder  for  hvordan  man  håndterer  drillerier.   

Alle  børn  vil  i  understøttende  undervisning  blive  undervist  i  trivselsfolderen  som  

indeholder  forskellige  temaer  og  handlemuligheder.  

Baggrund: Hvorfor vil vi det? 

Det vil vi for at styrke børnenes evne til konflikthåndtering og i fællesskab opbygge et ens 

sprog for at sætte sig imod drillerier. 

Handleplan: Hvordan vil vi gøre det? 

Vi vil, som en del af trivselsfolderen, b.la. iværksætte ”Forum teater” som  med  børnenes 

hverdagsoplevelser, spillet som teater, hjælper børnene til at se  episoder udefra og  

bidrager til udvikling af  større evne til empati.  

Måling: Hvordan kan vi måle/vise, at vi når målet? 

Dette ønsker vi at se ved at flere børn tør at sige fra tidligt overfor drillerier, samt genkende 

sprog og handlemuligheder i hverdagen som er tillært fra trivselsfolderen, som børnene er 

blevet undervist i. 

Handleplan vedrørende tilfredshed med samarbejdet mellem SFO og hjem  

Overskrift: Hvad vil vi? 

Vi  vil  ugentligt  udsende  et  nyhedsbrev  fra  SFO  til  forældre,  som  beskriver  SFO’ens  
dagligdag  og  aktiviteter.    

Derudover  vil  vi  fortsætte  med  at  deltage  i  skolehjemsamtaler  med  SFO  som  punkt,  

samt  deltage  i  forældremøder  hvor  vi  opfordrer  til  dialog.  

Baggrund: Hvorfor vil vi det? 

Dette vil give et større indblik i deres barns hverdag, og understøtte treenighed  båndet  

mellem skole, SFO og hjemmet.  

Dertil skaber det tættere samarbejde  og genkendelighed som gavner alle parter i gode  og  

svære dialoger.  
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Handleplan: Hvordan vil vi gøre det? 

Vi vil ugentligt udsende et nyhedsbrev  fra SFO til forældre, som beskriver SFO’ens 

dagligdag og aktiviteter.   

Derudover vil  vi fortsætte  med at deltage i skolehjemsamtaler med  SFO som punkt, samt 

deltage i forældremøder hvor vi opfordrer til dialog.   

Måling: Hvordan kan vi måle/vise, at vi når målet? 

Vi vil indsamle data via et spørgeskema, efter et år. 

Handleplan vedrørende tilfredshed med SFO’ens fysiske rammer  

Overskrift: Hvad vil vi? 

Vi vil nytænke (Vi er i gang med at forny) indretningen samt inventar til vores alrum. 

Baggrund: Hvorfor vil vi det? 

I takt med den  nye indretning bestræber vi os på at få  et godt flow gennem hele huset, så  

aktiviteterne ligeligt fordelt gennem institutionen.  

Som derudover vil bidrage til ny inspiration  for børnenes leg og læring.  

Handleplan: Hvordan vil vi gøre det? 

Vi etablerer nye områder som inviterer til leg, læring og fordybelse. 

Måling: Hvordan kan vi måle/vise, at vi når målet? 

Vi forventer at se en bredere interesse for at lege og at børnene tiltrækkes i hele 

alrummet. 
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