
Mål for Forårs-SFO på Tarup Skole 
Børn og forældre skal opleve Forårs-SFO’en som en glidende overgang fra børnehus til skole. 

 
LÆREPLANSTEMA Alsidig personlig udvikling 

Mål: Børnene skal være trygge ved stedet, hinanden og de voksne. 

Tiltag: • Vi er nærværende voksne, der aktivt indgår i relationer med børnene. 

• Vi justerer os efter børnene. Vi går foran, ved siden af eller bagved barnet. 

• Forårs-sfo’en har fast base i Caféen, Byggepladsen og Fantasia kl. 8.00-14.00 og på Byggepladsen kl. 14.00-

15.30. 

Tegn: • Børnene trives. 

• Børnene kommer til de voksne, når de har behov for det, brug for hjælp osv. 

• Børnene oplever at få hjælp, når de kommer til de voksne. 

• Børnene deltager i aktiviteter, samlinger, lege osv. 

• Børnene bruger huset. 

Mål: Børnene skal være selvhjulpne. 

Tiltag: • Vi støtter børnene i selv at lægge madpakken i køleskabet og hente den til frokost, selv tage sko og overtøj på, 

selv lyne jakken, selv klare toiletbesøg osv. 

• Vi opfordrer børnene til at prøve selv og støtter dem, når de har brug for det. 

• Vi viser børnene rundt på skolen. 

• Vi introducerer børnene for skolens regler og aftaler. 

Tegn: • Børnene prøver selv, før de spørger en voksen. 

• Børnene udfører selv de opgaver og handlinger, som de kan. 

• Børnene viser glæde ved at kunne selv. 

• Børnene viser glæde ved at lære nyt. 

• Børnene er selvhjulpne. 

Mål: Børnene skal udvikle deres engagement. 

Tiltag: • Vi har fortællerunde i forbindelse med morgensamlingen. 

• Vi har aktiviteter hver dag. 

• Vi støtter børnene i at gøre en aktivitet eller opgave færdig. 

• Vi opfordrer børnene til selv at klare de opgaver, de formår. 

Tegn: • Børnene er nysgerrige og interesserede. 

• Børnene er åbne overfor andre og overfor nye ting. 

• Børnene får mulighed for at få indflydelse på deres dag. 

• Børnene udviser videbegær. 

• Børnene er kreative og opfindsomme. 

• Børnene stiller spørgsmål. 

Mål: Børnene skal udvikle deres livsduelighed og dannelse. 

Tiltag: • Vi har ’Klar-parat!’ som fast ugentlig aktivitet, hvor vi bl.a. introducerer børnene for nogle af de 24 styrker. 

• Vi støtter børnene i at gøre en aktivitet eller opgave færdig. 

• Vi opfordrer børnene til selv at klare de opgaver, de formår. 



• Vi øver bordskik, stå i kø, vente på hinanden mv. 

• Vi støtter børnene i at finde retfærdige løsninger med forståelse for forskellighed. 

Tegn: • Børnene er vedholdende. 

• Børnene er livsduelige og robuste. 

• Børnene er åbne overfor andre og overfor nye ting. 

• Børnene udviser venlighed og omtanke i relationen til hinanden. 

• Børnene lytter til hinanden i konflikter og forsøger at finde løsninger. 

Mål: Børnene skal udvikle deres mod. 

Tiltag: • Vi har fortællerunde i forbindelse med morgensamlingen. 

• Vi støtter børnene ved at forberede dem grundigt, når de skal lære eller prøve noget nyt. 

• Vi giver børnene taletid i fællesskaberne. 

• Vi hjælper børnene med at sætte ord på det, der kan være svært. 

Tegn: • Børnene tør stå ved sig selv og egne holdninger og udtrykker sig respektfuldt over for andre. 

• Børnene har lyst til og er trygge ved at stå frem for andre og fortælle. 

• Børnene tør prøve nyt. 

Mål: Børnene skal udvikle deres deltagelseskompetencer. 

Tiltag: • Vi har faste aktiviteter hver dag. 

• Vi støtter børnene i at tage valg og deltage i de frivillige aktiviteter, som tilbydes hver dag. 

• Vi støtter børnene i at tage initiativ til og i den frie leg og byde sig til i andres lege. 

• Vi støtter børnene i deres nysgerrighed og innovative formåen ved at give plads til og mulighed for at afprøve 

deres initiativer i aktiviteterne. 

• Vi støtter børnene i deres vedholdenhed ved at give mulighed for fordybelse. 

Tegn: • Børnene søger fællesskaberne. 

• Børnene oplever sig som en del af flere fællesskaber. 

• Børnene udviser initiativer i lege og aktiviteter. 

• Børnene giver plads til andres initiativer i lege og aktiviteter. 

• Børnene fordyber sig i og koncentrerer sig om en opgave, leg eller aktivitet i længere tid ad gangen. 

  

 



 
LÆREPLANSTEMA Social udvikling 

Mål: Børnene skal lære at indgå i fællesskaber og danne nye relationer.      

Tiltag: • Vi støtter børnene i deres legerelationer. 

• Vi laver legegrupper. 

• Vi laver holddeling, fx efter køn eller interesse. 

• Vi giver tid, rum og rammer til at børnene kan skabe nye legerelationer ved at give mulighed for fri leg hver 

dag. 

• Vi sætter ord på børnenes forskelligheder og accepterer forskellige behov. 

Tegn: • Alle børn danner og/eller indgår i relationer. 

• Børnene viser hensyn til hinanden i fællesskabet. 

• Børnene accepterer hinandens forskelligheder. 

• Alle børn deltager i fællesskaberne. 

Mål: Børnene skal opleve at de hører til i og bidrager værdifuldt til fællesskabet.      

Tiltag: • Vi støtter børnene til at deltage i fællesskaberne. 

• Vi ser børnene og anerkender deres deltagelse. 

• Vi giver børnene mulighed for at give deres mening til kende og til at få indflydelse. 

Tegn: • Alle børn deltager i et eller flere fællesskaber. 

• Børnene bruger deres mod til at markere i og deltage i det store fællesskab. 

• Børnene indgår kompromisser ved at bruge deres omtanke til at give plads til hinandens deltagelse. 

Mål: Børnene skal udvikle deres empati.      

Tiltag: • Vi sætter ord på, hvordan vi aflæser børnenes mimik og kropssprog. 

• Vi støtter børnene i løsningen deres konflikter ved at hjælpe dem til at sætte ord på, hvordan de har det og 

hvordan de tror den anden har det. 

Tegn: • Børnene sætter ord på, hvordan de har det. 

• Børnene hjælper og trøster hinanden. 

• Børnene tager hensyn til hinanden i legen. 

• Børnene lytter til hinanden. 

• Børnene justerer sig ved aflæsning af hinandens mimik og kropssprog. 

  



 
LÆREPLANSTEMA Kommunikation og sprog 

Mål: Børnene skal udvikle deres sprog. 

Tiltag: • Vi har ’Legeøen’ som fast ugentlig aktivitet – en forløber for danskmaterialet ’Hop om bord’. 

• Vi læser dagligt højt for børnene ifm. spisesituationerne og fremhæver særlige ord og udtryk samt inddrager 

børnene i dialog om det læste. 

• Vi sætter fokus på dagens ord eller ordsprog ifm. samling og i spisesituationerne. 

• Vi giver børnene mulighed for at kommunikere og komme til orde. 

• Vi er nysgerrige på sproget og sprogets nuancer sammen med børnene. 

• Vi stiller forståelsesspørgsmål til børnene. 

• Vi er særligt opmærksomme på at invitere de børn til kommunikation, som ikke selv søger den. 

• Vi introducerer børnene for SFO’ens minibibliotek, hvor de dagligt har adgang til bøger samt for skolens 

bibliotek. 

• Vi lytter til børnene og giver dem tid til at udtrykke sig og støtter dem ved behov. 

Tegn: • Børnene er nysgerrige på nye ord. 

• Børnene stiller spørgsmål, hvis der er noget, de ikke forstår. 

• Børnene bruger sproget aktivt og nuanceret, når de kommunikerer. Fx ved konfliktløsning, ved forhandlinger 

om lege, ved at give udtryk for hvordan de har det etc. 

• Børnene lytter til hinanden og til de voksne. 

• Børnene indgår i dialoger, hvor de skiftevis taler og lytter. 

Mål: Børnene skal introduceres til skriftsproget. 

Tiltag: • Vi har ’Legeøen’ som fast ugentlig aktivitet – en forløber for danskmaterialet ’Hop om bord’. 

• Børnene skal skrive deres eget navn på en mærkat hver morgen i den første måned. 

• Børnene har adgang til at tegne og skrive hver dag. 

• Vi gør børnene opmærksomme på skriftsproget i omgivelserne. 

• Vi opmuntrer børnene gennem en anerkendende tilgang. 

Tegn: • Børnene kan selv skrive deres navn. 

• Børnene viser interesse for at skrive. 

• Børnene viser interesse for læsning ved at spørge ind til, hvad der står. 

Mål: Børnene skal lære at være med til at løse konflikter selv. 

Tiltag: • Vi laver trivselsforløb en gang om ugen – arbejde med ’Fri for mobberi’. 

• Vi er opmærksom på det enkelte barns trivsel. 

• Vi inddrager forældrene, hvis et barn ikke trives. 

• Vi mægler mellem børnene i konfliktsituationer – inddrage elementer fra ’Fri for mobberi’. 

Tegn: • Børnene trives og har overskud til og mod på at deltage i både planlagte aktiviteter og de frie legerum. 

• Børnene er engagerede i det, de laver. 

• Børnene forsøger at løse konflikterne selv. 

• Børnene beder de voksne om hjælp til at løse konflikterne. 

  

 



LÆREPLANSTEMA Krop, sanser og bevægelse 

Mål: Børnene oplever glæde ved bevægelse og kropslig udfoldelse. 

Tiltag: • Vi har ’Bevægelse’ som fast aktivitet – en forløber for idræt – hvor børnene laver bevægelseslege sammen. 

• Vi har bevægelsesaktiviteter i gymnastiksalen og udenfor flere gange i løbet både i ’mini-SFO’ og i SFO. 

• Vi giver børnene mulighed for spontan kropslig udfoldelse i skolegården og på ture, hvor børnene har mulighed 

for selvbestemmelse. 

• Vi giver børnene mulighed for kropslig udfoldelse gennem aktiviteter i skolegården og gymnastiksalen, hvor 

børnene har mulighed for medbestemmelse. 

• Vi griber børnene, hvor de er og fanger dem i deres individuelle interesser. 

• Vi planlægger og støtter børnene i finmotoriske opgaver: tegne, skrive, klippe, perler, modellervoks, 

legoklodser mv. 

• Vi skaber rum for erfaringer med kropslige fornemmelser og følelser – fx ro og larm, varme og kulde, glæde og 

tristhed mv. 

• Vi understøtter børnene aktive udforskning af verden og kroppens muligheder. 

Tegn: • Børnene viser glæde ved bevægelse og kropslig udfoldelse. 

• Børnene udvikler sig både grov- og finmotorisk gennem tilpasse udfordringer. 

• Børnene øver sig og udviser mod til at bruge, udfordre og eksperimentere med kroppen og udviser omtanke til 

at mærke og passe på kroppen. 

• Børnene kan holde rigtigt på en blyant, klippe efter en streg, tegne linjer, mønstre etc. 

• Børnene bruger bevægelse sammen i fællesskaber.  

• Børnene kender til de forskellige sanser. 

• Børnene udviser forståelse for og anerkender hinandens forskelligheder: udseende, motoriske evner, motorisk 

mod mv. 

• Børnenes evne til at aflæse andres mimik og kropslige udtryk styrkes. 

• Børnenes evne til at aflæse egne kropslige fornemmelser og følelser styrkes. 

Mål: Børnene udfordrer og passer på deres krop. 

Tiltag: • Vi arbejder med emnerne hygiejne og kost i ’Klar-parat!’. 

• Vi har fast turdag, hvor børnene øver sig i at gå langt og får mulighed for at bruge kroppen på forskellige 

måder, fx klatre i træer, gå balance mv. 

• Vi laver afslapningsøvelser i ’mini-SFO’. 

• Vi har bevægelsesaktiviteter i gymnastiksalen. 

• Vi har stille tid ifm. spisesituationerne. 

• Vi lærer børnene om og går på opdagelse i begreber om kroppen, hygiejne, kost og sanser i aktiviteten ’Klar 

parat!’. 

Tegn: • Børnene udviser både mod og omtanke, når udfolder sig kropsligt. 

• Børnene udviser vedholdenhed, når de går langt eller eksperimenterer med at bruge kroppen. 

• Børnene afsøger kropslige kunnen og begrænsninger. 

• Børnene giver udtryk for kropsligt velvære, udmattelse og energi. 

• Børnene kender til sammenhængen mellem hygiejne og sundhed. 

 



LÆREPLANSTEMA Natur, udeliv og science 

Mål: Børnene er eksperimenterende, går på opdagelse i og stiller spørgsmål om deres omgivelser. 

Tiltag: • Vi har fast turdag, hvor børnene kommer på opdagelse i nærmiljøet. 

• Til samling taler vi om dagens vejr, vejrfænomener og årstider. 

• Vi undrer os sammen med børnene og opfordrer dem til at opstille hypoteser om naturen. 

• Vi leder efter dyr sammen med børnene i naturen. 

• Vi gør børnene opmærksomme på lyde, lugte og farver. 

• Vi gør børnene opmærksomme på og fortæller dem navnene på træer, planter og dyr. 

Tegn: • Børnene eksperimenterer og går på opdagelse i deres omgivelser.  

• Børnene bruger naturens materialer i deres leg. 

• Børnene er opmærksomme på ændringer i vejret og årstiderne og bruger begreber herom. 

• Børnene er nysgerrige på naturen og kan stille ’hvad-nu-hvis’ spørgsmål og komme med hypotetiske svar. 

• Børnene bruger deres sanser og kan fortælle, hvad de ser, lugter og hører. 

Mål: Børnene udvikler deres matematiske opmærksomhed. 

Tiltag: • Vi har ’Leg med tal’ som en fast aktivitet – en forløber for matematik, hvor børnene arbejder med mængder, 

former, størrelser, kategorier mv. 

Tegn: • Børnene anvender og viser forståelse for matematiske begreber – fx tal, stor og lille, få og mange, mønstre, 

farver, former mv.  

Mål: Børnene oplever sig som en del af og tager ansvar for naturen. 

Tiltag: • Vi taler med børnene om bæredygtighed og samspillet mellem menneske, samfund og natur med 

udgangspunkt i børnenes oplevelser og opmærksomheder. 

• Vi laver kreative aktiviteter med genbrugsmaterialer. 

• Til samling taler vi om naturens udvikling i løbet af årstiderne – herunder tid, nyt og gammelt, alder mv. 

Tegn: • Børnene passer på naturen – fx smider deres skrald i skraldespande, passer på planter og træer mv. 

• Børnene kan være stille, hvis de ser et dyr og nærme sig det med forsigtighed og respekt. 

 

 



 
LÆREPLANSTEMA Kultur, æstetik og fællesskab 

Mål: Børnene skal opleve glæde ved æstetiske oplevelser og skabende praksis. 

Tiltag: • Vi laver aktiviteter på det kreative værksted flere gange ugentligt. 

• Vi har et samarbejde med musikskolen. 

• Vi synger ifm. morgensamling. 

• Vi bruger musik aktivt til at skabe stemninger – fx rolig stemning om morgenen eller ifm. spisning, rytmisk 

musik ifm. bevægelse etc. 

• Vi laver aktiviteter i det digitale værksted. 

• Vi ser dukketeater i sognegården. 

• Vi gør børnene opmærksomme på æstetiske udtryk i naturen, læringsmiljøerne mv. og sætter ord på, hvilke 

følelser og stemninger de giver. 

Tegn: • Børnene bruger deres kreativitet til at finde på, udvikle og skabe og udviser glæde herved. 

• Børnene fordyber sig i kreative processer. 

• Børnene gør selv opmærksom på æstetiske udtryk. 

• Børnene kan give udtryk for stemninger og følelser ifm. æstetiske oplevelser. 

 


