Input til fremtidig SFO Struktur fra indskolingspersonalet på Dragør skole Nord
Nuværende


Det fungerer godt med en pædagog på flexdagen.



Vi skal følge vores klasse fra skole over på jægervejens SFO, hver dag. Vi bruger meget tid
på det. Vi følger dem hele vejen. Det er undervisningstid og forberedelsestid, der går til
det. SFO en har ikke ressourcer til dette. Det er et stort problem.



Det er også problematisk, at de er langt fra de andre børn.



Det giver nogle bindinger fx i forhold til idræt.

Fremtidige


Arbejde mere på tværs af årgangene, der kan styrke fællesskabet på tværs



Alle børn skal gå i SFO med hele deres årgang



Det er rigtigt ærgerligt, at de bliver spredt på SFO’erne, da vi arbejder for at skabe
fællesskaber.



Det er svært at få den til at tage i klub.



Det er godt med delelokaler mellem SFO og Skole.



Det er godt med et skifte af lokaler i løbet af dagen.



Luftforandring er godt.



I skoletiden kunne SFO’ens lokaler godt bruges.



Basen er vigtig.



I stedet for, at det var to SFO kunne det så være en SFO?



Kunne man flytte Vuggestuen så man fik hele SFO tilknyttet på skolen?



Det er positivt, at pædagogerne er med oppe i timerne. Der giver kontinuitet i forhold til
det enkelte barn.



Det er vigtigt, at re-tænker, den 1,5 time de er I SFO. Hvor børnene lærer at være i et
fællesskab, som kunne gavne den måde de er i skolerne.



Det er vigtigt, at SFO også kan være et stille sted.



Mindfulnes – yoga og meditation kunne være godt



Hvad med at etablere et endnu større samarbejde mellem sportsklubberne og SFOérne?



Kunne man lave musikkarrusellen eller sportskarrusellen via SFO, så man kunne få lov at
prøve forskellige sportsgrene?



Flere børn, der ville have mere overskud, hvis dagen var kortere.



Give børnene mulighed for fordybelse i de aktiviteter, de er gang i.



O. klasserne er hurtigere trætte



Der er mange familier i Dragør, som kan hente deres barn efter skole.



Børnene ved ikke altid, hvad de skal lave ned på SFOén. Der mangler en organisering af
hvilke tilbud de har i SFO tiden.



Man skal skabe forudsigeligheden, men der er for mange tilbud.



Vi skal også huske at afveje de frie rum, hvor de ikke hele tiden er i faste rammer og rum.



Der må også godt være nogle afvekslende dag.



Hvad nu hvis vi tænkte organiseringen af 1 klasse fx i forhold til valgdag m.m.



Det er dejligt at have hul i skemaet til at lave fælles planlægning med pædagogerne.



Det kunne være godt med en samfundsuge, hvor skole og SFO blev smeltet sammen.



Vi drømmer om at have alle årgange tæt på skolen



Det kunne være godt, hvis 0 klasserne havde SFOen lidt for sig selv, inden alle de store kom



Fagligt fra morgenstunden fra 8- 12 pause også havde noget kreativitetstid



De små har lige så meget brug for valgfag som de store



Børn slapper af på forskellige måder

