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Den 26. januar 2015
Orientering om strukturændring for SFO Holmegården og Immerkær.
Kære Forældre
Gennem de seneste år er der i skolen og fritidstilbuddet sket ændringer med henblik på at skabe de
bedst mulige læringsbetingelser for børnene. En stor, men positiv, omvæltning var i august hvor vi gik
fra at være to selvstændige organisationer til at blive en organisation, skole og SFO – skolefritidsordning, hvilket vi er glade for at kunne skrive, kun har betydet en styrkelse af vores i forvejen gode samarbejde. Både ledelses- og personalemæssigt er der på daglig basis et tæt og forpligtende samarbejde om at skabe de bedst mulige rammer for børnenes trivsel og læring. Vi vil gerne sikre et sammenhængende miljø med plads til kreativitet, hvor børnene inspireres, udfordres på deres nysgerrighed og er i en positiv udvikling.
I lyset af ovenstående har vi kigget på hvilke faktorer, der vil være med til yderligere at kunne understøtte en hverdag for børnene i skole og SFO hvor rammerne sikrer bedst mulige betingelser for børnene og har derfor besluttet, at ændre på to væsentlige faktorer som omhandler:
 Fordelingen af børnene på SFO’ens to matrikler – Holmegården og Immerkær og
 Proceduren for 0. klassernes opstart 1. maj på SFO med henblik på at skabe en klassedannelse
ud fra en pædagogisk målrettet vinkel med fokus på børnenes relationer. Gennem de seneste
år, har der netop været fokus på skiftet fra børnehave til Skole og SFO, som en af de største
ændringer og skift i et barns institutionsliv og vigtigheden af at have sig relationernes betydning for øje.
Fordeling af børnene på SFO-matriklerne
0., 1. og 2. årgangs eleverne vil fremover skulle være på afdeling Holmegård og 3. årgang på afdeling
Immerkær. Vi ser ændringerne i strukturen, ved at vi samler børnene i de årgangstrin, som de hører
til, som en fordel, ved at vi bl.a. i en langt højere udstrækning vil kunne arbejde ud fra at målrette og
tilpasse vores tilbud de enkelte aldersgrupper.
For ikke at skulle gennemføre alle forandringerne den 1. maj, hvor alle de nye børn begynder, vil det
for nuværende 0.a, 1.a, 2.b og 2.c betyde flytning allerede pr. 1. marts.
Fra SFO Immerkær skal 0.a og 1. a rykke til SFO Holmegården.
Fra SFO Holmegården skal 2.b og 2.c rykkes til SFO Immerkær.
Omstruktureringen med inddelingen i to afdelinger betyder, at vi kan have skærpet opmærksom på de
to forskellige grupper vi arbejder med og med udgangspunkt i denne viden arbejde tættere i sammen,
lærere og pædagoger, om at tilrettelægge mål og delmål.
Eks. Der har været planlagte skoleaktiviteter på 2. årgang, på tværs af de tre klasser. Dette har givet
mulighed for venskaber på tværs af klasserne, - efter skoletid har nogle af disse børn gået på hver
deres SFO. Med den nye struktur, vil der være mulighed for at få flere venskaber, da alle de tre klasser skal gå på samme SFO.
Ved at opdele børnene i 0., 1., 2. og 3. årgang, vil det være muligt at målrette aktiviteter der er aldersvarende samt, at kunne skærpe opmærksomheden på, hvor der skal sættes ind i forhold til bør-

nenes trivsel, hvordan hjælpes de i deres relationsdannelse, I forhold til deres sociale funktion, deres
følelsesmæssige reaktioner, deres motoriske formåen og deres intellekt?
Tankerne med at samle 3. årgang er at lave et tilbud til vores store elever, hvor vi målretter aktiviteter
med henblik på deres behov, og være særligt opmærksomme på deres dagligdag i SFO’en, så det for
dem giver mening og et indhold, der vækker deres interesse. På den måde kan vi hjælpe dem videre,
så at de får en god overgang til klublivet.
Pædagoger følger de klasser de er sammen i dag, henholdsvis på Immerkær og Holmegården. Alle
får kendskab til hinanden, både børn og voksne, hvilket giver mulighed for, at bygge videre på relationerne, og der kan arbejdes pædagogisk målrettet, med de enkelte aldersgrupper.
Opstart af 0. klasserne 1. maj på SFO.
0. årgang vil blive samlet på Holmegården.
1. maj begynder alle elever derfor på Holmegården. Til at begynde med vil de være en samlet gruppe
og ikke som tidligere, være inddelt i klasser. Klassedannelsen vil først ske i starten af august, når eleverne skal begynde i skolen.
For de nye børn handler det om, den tryghed vi kan give dem når de møder ind om morgenen og fortsætter det samme sted hele dagen, samtidig undgår vi at nogle af børnene skal ud i trafikken om eftermiddagen til Immerkær. Det vil også giver børnene mulighed for at knytte venskaber på tværs af
årgangen. Vi arbejder/hjælper børnene i at danne relationer, og støtte dem i disse.
Fra maj til august vil vi, via det daglige pædagogiske arbejde på SFO’en og den måde dagene tilrettelægges på, have særlig opmærksomhed på fokuspunkter hos børnene og som vil give os viden, der
vil være med til at danne baggrund for klassedannelsen til 0. årgang.
Børnehaveklasselederne vil få mulighed for at besøge SFO’en i maj og juni, hvilket kan give dem en
fornemmelse af børnegruppen, til det videre arbejde i klasserne. Der vil skabes rum for tanker om,
hvad der er vigtigt, og værdifuldt i det pædagogiske arbejde. Det er en faglig udfordring, at finde
børns styrker/svagheder, men det er vigtigt, at kunne arbejde videre med den læring i dagligdagen,
for at skabe de bedste muligheder for børnene.
Pædagoger ligger inde med en implicit viden om børns udvikling, i kraft af deres uddannelse. Det er
derfor deres opgave, at være med til at fremme børns trivsel, og dermed skabe bedre vilkår for læring. Der vil fortsat være fokus på det øgede samarbejde mellem SFO og skole, for vi ad den vej kan
skabe helhed og sammenhæng i børnenes hverdag.
Vi afholder informationsmøde om den nye struktur den 4. februar 2015 fra kl. 17:30 – til 18:30 i aulaen. Der vil der være mulighed for, at stille spørgsmål til ovenstående.
Skolebestyrelsen har været inddraget i og diskuteret ovenstående og bestyrelsen bakker op om ændringerne.
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