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1. Om Kernehuset 
Kernehuset er en skolefritidsordning i forbindelse med Blåhøj Skole. Vi er p.t. 35 børn fra 

0. klasse til og med 4. klasse.    

Kernehuset har egne lokaler med mulighed for leg og kreativ udfoldelse for store såvel 

som små. Vi har et dejligt udeområde med bålhytte, boldbaner, børneskov og kælkebakke.  

Vi har mulighed for at benytte skolens faglokaler og festsal, derudover bliver Blåhøj Hal-

len flittigt brugt. Børnene har deres egen køkkenhave på en grund, hvor også vores bygge-

brædder hører hjemme. Vores hyggelige køkken danner ramme om aktiviteter som bagning 

og syltning.  

 

Personalet arbejder tæt sammen på tværs af skole og SFO. Det understøtter en helhed i 

barnets liv. 

 

 

Dalgasskolen og Blåhøj Skole er kommunale folkeskoler. På begge skoler forventer vi, at 

børn, personale og forældre med tilknytning til skolerne vil efterleve nedenstående værdi-

grundlag. 

Følgende vægter vi højt: 
 at drage nytte af forskelligheden i et forpligtende fællesskab. 

 at respektere den enkelte som ligeværdig og unik med forskellige evner og levevil-

kår. 

 at udvikle gode mestringsstrategier i forhold til at tackle udfordringer og derigennem 

opøve livsfærdigheder. 

Vi vil i et trygt og kreativt miljø, hvor der er mulighed for    
undren og fordybelse: 

 skabe forståelse, drage omsorg og udvikle respekt for sig selv og andre. 

 opøve ansvarlighed for eget arbejde og egne handlinger. 

 skabe udfordringer, som matcher den enkeltes kompetencer på det personlige, sociale og 

faglige niveau. 

2. Fælles Værdigrundlag for Kernehuset, 

Blåhøj Skole og Dalgasskolen 
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Det er vores målsætning, at Kernehuset skal være et rart sted, hvor alle føler sig trygge og 
glade for at komme. Der er plads til forskellighed, og børnene er medbestemmende i vores 
kreative og mangfoldige hverdag. 
  

De danske traditioner og årstidernes gang præger valget af aktiviteter. Vi vægter, at barnet 
gøres bekendt med , og lærer at færdes trygt i det omkringliggende samfund. Kernehuset er 
en aktiv del af lokalsamfundet, og der gøres ofte brug af lokale kontakter, når der arrange-
res ture ud af huset.  
  

Vi vægter forældresamarbejdet højt i det daglige arbejde, idet barnets trivsel er et fællesan-
liggende imellem forældre og institution. Et godt forældresamarbejde er med til at skabe 
tryghed og helhed i barnets liv. Vi finder det vigtigt, at forældrene får indblik i barnets dag i 
Kernehuset, derfor har vi en høj grad af forældreinformation, ligesom forældrene altid er 
velkomne til at komme og tage del i vores aktiviteter. 
  

Vi bestræber os på, at alle børn føler sig set og hørt i det daglige. Dette er vigtigt, således at 
børnene kan udvikle sig til individer, som har respekt for sig selv og andre. 

  

Som personale søger vi via pæda-
gogiske diskussioner og kurser at 
sikre, at Kernehuset er på forkant 
med de udfordringer, som børne-
gruppen giver os i det daglige ar-
bejde. 
  

Kernehuset har ”Det Grønne Spirer 
Flag” – et tegn på at vi er en institu-
tion, som gør meget ud af naturakti-
viteter. 

3. Målsætning for Kernehuset 
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4. Beskrivelse af pædagogisk indhold 

4.1 Pædagogiske principper & metoder 
Om KRAP 

I Kernehuset arbejder vi pædagogisk efter det 
socialpædagogiske koncept; KRAP – som står 
for Kognitiv, Ressource-fokuseret, Anerken-
dende Praksis.  

 

Anerkendelse & mestring 

I vores pædagogiske arbejde ind-
tænker vi anerkendelse af barnet og har fokus på barnets ressourcer. Vi vægter det positive, 
det som virker; derved bevarer både vi og børnene lysten og gejsten til udvikling og foran-
dring. Et centralt ord er for os er at opøve gode mestringsstrategier. 
 

I Kernehuset arbejder vi guidende i forhold til vores ramme og grænsesætning; Det handler 
om at være tydelig i forhold til, hvad det er, man ønsker, snarere end at fortælle om alt det, 
man ikke vil have. 
 

Det er vigtigt for os at få undersøgt barnets virkelighed snarere end at tro, vi selv ved bed-
re; Barnet handler ud fra de tanker 
og følelser, situationen vækker hos 
barnet, og ud fra de handlings-
mønstre barnet tidligere har tacklet 
lignende situationer på. 

 

Måden, barnet vælger at tackle si-
tuationen på, kaldes barnets me-
stringsstrategi.  
 

I Kernehuset støtter vi barnet i at 
opøve færdigheder, der gør dem i 
stand til at udvikle brugbare og 
positive mestringsstrategier. 
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Kognitiv, Ressourcefokuseret 

& Anerkendende Praksis 



I Kernehuset har vi følgende syn på læring: 

Man lærer hele livet sammen med andre, med hele kroppen og med alle sanser. En forud-
sætning for at kunne lære noget er, at man kan huske. Man husker med hele kroppen, san-
serne og kognitivt. For at kunne huske, må man kunne rette sin opmærksomhed mod noget. 
Der skal være tid og rum til at undersøge og reflektere over det nye i forhold til allerede 
kendt viden for at kunne placere det i forhold til ens ”nuværende verdensbillede”. 
 

Læringssynet i Fællesskolen: 

Læringssynet i Fællesskolen bygger på, at teori, fællesskabelse, kreativitet og innovation 
skal gå hånd i hånd – vi taler om den Åbne og Entreprenante skole. 
 

I Kernehuset skelner vi mellem 3 typer af læringsrum: 

Læringsrummene er inspireret af Basil Bernstein; ”De tre læringsrum”, Dewey samt entre-
prenørskabstanken. 
  

Den lærerige leg er, hvor barnet lærer gennem den fr ie leg med kammerater. Legen 
rummer et værdifuldt rum for at kunne eksperimentere og for at kunne afprøve nye ideer 
(innovation). Den spontane ikke-planlagte læring er i spil. Det er de voksnes opgave, at 
barnet præsenteres for forskellige legemiljøer, som pirrer fantasien og underbygger legen. 
 

Den legende læring er, hvor barnet lærer sammen med en voksen. Den voksne støtter  
barnet og udvikler sammen med barnet. Børnenes medbestemmelse er tænkt ind i projekter 
og aktiviteter. Den voksnes rolle i denne proces er at kunne være medoplevende, men også 
at kunne trække sig, når barnet har behov for selv at fordybe sig. Den voksne må være klar, 
hvis barnet har behov for at spørge ind. Man kan skelne mellem spontane aktiviteter, som 
opstår i nuet, og mere planlagte aktiviteter. 
 

Den voksenskabte læring er, hvor den voksne går foran barnet. Den voksne har sat et 
bestemt indhold på programmet, og børnene skal lære noget bestemt. Nogle aktiviteter er 
frivillige at deltage i, andre aktiviteter skal alle deltage i. I de planlagte aktiviteter påtager 
den voksne sig en mere styrende rolle og har et læringsmål for øje. 
 

Entreprenørskab: I Kernehuset vil børnene få mulighed for at indgå i lær ingsproces-
ser, hvor elementerne teoretisk viden (formidlet af voksne), kreativitet, innovation og fæl-
lesskabelse går hånd i hånd for at skabe værdi for andre. Lokal-
samfundet og vores fælles hus inddrages som en del af lærings-
rummet. 

4.2 Syn på læringsbegrebet 
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Sundhedsbegrebet: 
Vores forståelse af begrebet sundhed er grundlæggende for det pædagogiske arbejde i 
Kernehuset – især i forhold til at skabe et godt børnemiljø med trivsel og udvikling for 
alle børn. Vi er inspireret af Aaron Antonovskys sundhedsbegreb herunder hans  

Salutogenetiske idé. 
 

Sundhed har i Kernehuset 2 dimensioner; et fysisk aspekt (hvor vi især har fokus på kost 
og motion) og et psykisk aspekt. Det sidste handler om den del, som har fokus på alt det, 
der fremmer energi, robusthed, engagement og en følelse af mening og sammenhæng i 
livet.  

Sundhedens to dimensioner 
- at være sund & rask - 

 

Alle skoler skal udarbejde fælles Idræts– og Sundhedsprofil.  
Det pædagogiske arbejde i SFO skal tilrettelægges med respekt for børnenes selvvalgte 

aktiviteter og samtidig indeholde pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der tilgodeser sund-

hed, trivsel og bevægelse. Børn skal opleve en dagligdag der indeholder både omsorg og 

udfordringer.  
 

Der er i den forbindelse blevet udarbejdet en fælles Idræts– og Sund-

hedsprofil gældende for såvel undervisningsdelen som for SFO-delen 

på både Dalgasskolen og på Blåhøj Skole.  

 

4.3 Sundhed, trivsel & bevægelse 

herunder Idræts– og Sundhedsprofil 
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4.3 Sundhed, trivsel & bevægelse herunder Idræts– og Sundhedsprofil fortsat 
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Vi vil sætte fokus på målene: 
Vi tilstræber at udvikle sunde, robuste og handlende børn: 

  Børn, som oplever følelsen af helhed i livet. 

  Børn, som føler, de kan overskue og mestre dagligdagen. 

 Børn, som er en del af et læringsfællesskab, er fysisk aktive, og hvor det sunde 

måltid er en del af hverdagen. 

 

Helbred (fysisk sundhed) 

Et godt helbred styrkes gennem sunde vaner 
I forhold til at understøtte et godt helbred, arbejder vi i Kernehuset med: 

 
Kost, motion, hygiejne, stress-minimering og misbrugsforebyggelse. 

 
Kost: 

 Som en del af vores aktivitetstilbud kan børnene deltage i ”madlavning” f.eks. 

med at bage eller bål-aktiviteter. 

 

Motion: 
 Årets gang skaber rum for forskelligartede aktiviteter. 

 Vi benytter Blåhøj Hallen, og festsalen er indrettet med motorikudstyr. 

 Vores legeplads  med gynger, mooncars, multibane og skov skaber rum for man-

geartede aktiviteter. 

 Børn lærer regellege / boldlege både med og uden konkurrenceelement. 

 Vi tager på ture ud af huset; f.eks. ud til naturlegepladser. 

 Børn og voksne arbejder sammen, når der skal fejes, plantes eller samles brænde. 

 

Hygiejne: 

 Vi arbejder for at opretholde en god rengøringsstandard. 

 Vi opøver børnenes kompetencer i forhold til selvhjulpenhed 

omkring tøj og orden på garderoben. 

 Vi opøver en god håndhygiejne og hygiejne ved køkkenaktivi-

teter. 

Tiltag:   



 

Helbred (fysisk sundhed fortsat) 
Undgå stress: 
 Personalet gør - via en pædagogisk indsats, strukturering af dagen samt via indret-

ning af rummene - en aktiv indsats for at nedbringe støjniveauet. 

 Børnene har mulighed for at vælge til og fra i forhold til aktiviteter. 

 Vi har en dagligdag, hvor der er plads til at slappe af. 

 Der er lavet aftaler med afgivne børnehaver om en tryg  overgang for alle børn, se 

herom under afsnittet: ”Samarbejde med Dagtilbud”. 

 Børn har medbestemmelse, men de skal ikke forholde sig til alt. 

 Som et aktivitetstilbud tilbyder vi børnemassage. 

 
Misbrug: 

 Personalet klædes på til at spotte og indgå forebyggende i forhold til børn i mis-

brugsfamilier.  
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Tiltag:   

4.3 Sundhed, trivsel & bevægelse herunder Idræts– og Sundhedsprofil fortsat 

 

 



 

4.3 Sundhed, Trivsel & Bevægelse herunder Idræts– og Sundhedsprofil fortsat 

Sundhed (psykisk sundhed): 

Indre følelse af sammenhæng og mening med tilværelsen: 
 
Delagtighed giver meningsfuldhed: 
Børn skal mærke, at de har rødderne med og kan give udtryk for deres liv: 

 Skab sammenhæng mellem hjem og institution (kommunikation, information, re-

spekt og ligeværd er nøgleord). 

 Førskolearbejdet - tryg overgang / overlevering. 

 At barnet mødes med forståelse.  

 At barnet oplever, at det har værdi. 

 

Forudsigelighed giver begribelighed: 
Børn trives bedst med at kende de rammer, de må færdes indenfor. Det giver ro og fri-

hed til at handle og udvikle sig: 

 Dagens gang er kendt. 

 Via tydelige og nærværende voksne og  forældreinformation / månedsplan er bar-

net forberedt på, hvad der skal ske på dagen. 

 Vi har regler for socialt samvær, for benyttelse af lokaler og forventninger til age-

ren i forskellige kontekster. Vi skaber øverum for at mestre sociale kompetencer. 

 

Belastningsbalance giver håndterbarhed: 
Børn møder frustrationer i livet. Barnets oplevelse af trivsel er betinget af dets evne til 

at håndtere disse frustrationer. Vi vil arbejde for at opøve barnets frustrations- og ro-

bustheds-kompetence. 

 I Kernehuset udfordres barnet efter evne. Barnet støttes og opmuntres. Begribelig-

hed: Børnene har rig mulighed for at lære med hele kroppen under parolen: "Du 

skal gribe, før du kan begribe". Erkendelsen af at børnene kan være intelligente på 

mange måder. Teori og praksis går hånd i hånd. 

 Barnet støttes i at opøve konstruktive mestringsstrategier. 

 Kernehuset er medvirkende til, at barnet får den hjælp, det skal have i form af  ta-

lekonsulent, psykolog, AKT-bistand eller en særlig indsats i familien. 

 Personaleuddannelsen har fokus på sundhedsfremme og har, med afsæt i bl.a. 

KRAP (herunder ICDP), en bred værktøjskasse i forhold til at understøtte det pæ-

dagogiske arbejde med børnene, herunder arbejdet omkring inklusion. 
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Tiltag:   



4.3 Sundhed, trivsel & bevægelse herunder Idræts– og Sundhedsprofil fortsat 

 

Sundhed (psykisk sundhed fortsat): 
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Tiltag:   

 Vi oplever børn, der kan lide at bruge deres krop. 

 Vi oplever børn, som gerne tager en udfordring, og som har lyst til at lære sammen  

med andre. 

 Vi oplever børn, som er trygge ved at være i SFO. Børn som oplever, at de kan hen-

te hjælp, støtte og omsorg hos voksne, når der er brug herfor. 

 Vi oplever børn, som har konstruktive mestringsstrategier i forhold til konflikthånd-

tering. 

 Vi oplever børn, som kan disponere deres dag godt. 

 Evaluering: Se under afsnittet: Dokumentation og evaluering og beskrivelse af  sko-

le-hjemsamarbejdet. 

Tegn & evaluering:   



5.1 Barnets alsidige personlige  og sociale kompetencer:  
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5. Læringstemaer 

Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan. Det pædagogi-

ske arbejde i SFO skal tilrettelægges med respekt for børnenes selvvalgte aktiviteter.  

Børn skal opleve at have indflydelse, medbestemmelse og valgfrihed. SFO danner ram-

men om børnenes fritid med udgangspunkt i deres behov, interesser og erfaringer. Der er 

fokus på udvikling, trivsel, læring og dannelse. SFO skal give børn medbestemmelse, 

medansvar og forståelse for demokrati. Børn skal udvikle evnen til at indgå i forpligtende 

fællesskaber. I SFO skal der være plads og tid  til at etablere og dyrke venskaber. Sociali-

sering skal ske gennem respektfuldt samvær og leg. 

Plandata undersøgelse: Hvordan 

opbygger vi et SFO tilbud, som net-

op indeholder de elementer af læ-

ring / udfordringer, støtte og struk-

tur, som gør det muligt at opbygge 

robusthedskompetence? 

1. Plandata-undersøgelse 
Vi vil sætte fokus på målene: 

Vi vil fremme og have fokus på barnets ressour-

cer, herunder bevidst arbejde for at bibringe bar-

net robusthed og livsmestrings-kompetence. 

 

Vi vil underbygge, at barnet oplever følelsen af 

sammenhæng og mening i livet (se sundhedspro-

filen).  

 

Vi vil give børnene følelsen af, at de indgår som 

aktive deltagere i et positivt og forpligtende fæl-

lesskab. 

 

Vi skal bibringe børnene mestringsstrategier i 

forhold til at tackle medgang og modgang på en 

socialt acceptabel måde.  

 

Ligeledes er der i børne-ungepolitikken sat sær-

ligt fokus på, at vi i Ikast-Brande Kommune ud-

vikler barnets robusthed.  

 

I Kernehuset sta r vi pædagogisk pa  en KRAP–

platform. Denne platform indebærer ogsa  Aaron  

Antonowsky’s syn pa , at sundhed indebærer en fysisk 

og en psykisk dimension. Det er ud fra dette afsæt, at 

vi vil arbejde med at udvikle børnenes robustheds-

kompetence / livsmestrings-kompetence. 

 

 

  

2. Handling  
Hvem: Børn og personale i SFO. 

Hyppighed: Hver dag som en integreret del af vores daglig-

dag i hele læreplansperioden. 

Det vil vi gøre: Vi stoler på børnene - de må som hovedre-

gel rigtig mange ting. Med frihed følger ansvar; ansvar for 

de ting  man bruger, lokaler og for ens kammerater. 

Vi vil støtte børn i at klare de udfordringer, store som sma , som 

de møder i hverdagen.  

Vi ønsker, at børnene skal komme styrket ud af tilspidsede situ-

ationer, hvor de ba de skal kunne ha ndtere udfordringer i for-

hold til andre børn og voksne samt klare opgaver, som kræver 

at de øver sig og holde fast i ma let, selv om der opsta r fristelser. 

Derfor vil vi skabe trygge rammer, hvor der i fællesskabet gives 

plads til forskellighed, og hvor børnene kan øve sig. 

Vi vil se pa  egen pædagogiske praksis og inddrage den viden, vi 

har, og tilføre ny viden via relevante fagpersoner, som kan dan-

ne udgangspunkt for fælles pædagogisk praksis, sa  alle ved, 

hvad der skal gøres, hvor og hvorna r. 

Hvordan: Vi vil være opmærksomme på, hvad der kan gøre 

det enkelte barn frustreret.  Vi vil støtte barnet i at opøve gode 

mestringsstrategier. Ros og opmuntring anvendes for at fast-

holde barnets lyst til at øve sig, na r noget er svært. Ros og op-

muntring gives ogsa , na r et barn udviser hjælpsomhed og om-

sorg for andre. 

 

Vi opmuntrer børnene til at tage ansvar for fællesskabet. 

Vi accepterer, at børnene bliver frustrerede, og at de skal øve 

sig, bare de kommer styrket igennem og ma ske kan lidt mere, 

na r de har øvet sig fa  eller mange gange. Vi vil lægge skinner 

ud, sa  SFO-tiden kan ha ndteres, f.eks. pauser og legerelationer.         

  PLC-cirklen fortsætter på næste side 



 1. Plandata-undersøgelse 

 

2. Handling (fortsat) 
Hvordan (fortsat): 

Forsta  det enkelte barns frustration, snak med barnet, 

kend barnets oplevelse, hvad er der sket? Hvad er svært? 

Hvordan ønsker barnet det? Jo større viden, jo nemmere 

er det at finde en ma de, der kan handles og øves pa . 

Sætte ord pa  deres frustration, f.eks. jeg kan se, det er 

svært for dig lige nu, har du brug for en pause og prøve 

igen om lidt, eller skal du op til mig og tælle til ti?  

Vi skal danne rammerne for passende udfordringer sam-

men og hver for sig. 

Vi har et højt informationsniveau; med Quick-Guide, Må-

neds– og aktivitetsplaner, info-breve og info-tavler. Dette 

skal gøre det nemmere for børn og voksne at navigere i for-

hold til vores aktivitetstilbud. Der afholdes jævnligt foræl-

drekaffe. 

4. Refleksion 
Opsamling på undersøgelsen 

Refleksionsfokus: Hvad siger responsen os om vores praksis? 

Foreløbigt har vi gjort os følgende refleksion: Vi skal løbende 

være parate til at lave en struktur på vores hverdag, der passer 

til den gruppe børn, vi har. Responsen fra børnegruppen vil 

være guidende for den justering, der løbende skal ske med 

vores pædagogiske praksis. Det stiller krav til en samlet perso-

nalegruppe om at trække på samme hammel. Når vi udvikler 

os sammen, kræver det god kommunikation og forventningsaf-

stemning i personalegruppen. Hvad siger vores praksis nu? 

Formidling: Se afsnittet omkring Dokumentation og evalue-

ring samt afsnittet omkring Skole-hjem samarbejdet. 

Redskaberne fra KRAP anvendes efter behov.  

Børnesamtaler og forældrerespons. 

 

Refleksions- og sparringsrum: Løbende på SFO-møder, afde-

lingsmøder og personalemøder herunder teammøder. Kon-

taktvoksen er ansvarlig for, at barnets trivsel vendes på SFO-

mødet. 

3. Respons 
Udgangspunkt i vores handlinger 

Kvalitetstegn vi vil kigge efter i samværet med børnene: 

At roen bevares både af børn og personale.  

At børnene uopfordret hjælper hinanden. 

At børnene ved, hvad de skal og søger det. 

At børnene oplever, at det er sjovt at øve sig. 

At børnene accepterer forskelligheden i et fællesskab. 

At børnene har færre konflikter og at dem, vi ser, løses ver-

balt; alene eller med hjælp fra en kammerat eller en voksen. 

At børnene selv byder ind med ideer til, hvordan de vil an-

vende deres SFO-tid. 

At børnene udviser social ansvarlighed - de er åbne overfor 

andre og bidrager til fællesskabet. 

At forældre oplever, at de og deres barn bliver set og hørt. 
 

Næste skridt: Vidensdeling og fællesgørelse af egen læring 

i personalegruppen: Indbyrdes respons og sparring i perso-

nalegruppen: Den gode historie når tingene sker. På perso-

nalemøder, SFO-møder og ved møder på enkeltbarnsniveau 

med evt. deltagelse af forældre og eksterne samarbejdspart-

nere. 

Efteruddannelse i ICDP og viden om sprogstrategier og viden 

om at arbejde med at udvikle frustrations-robustheds-

kompetence hos børn. Forløbet vil foregå via oplæg udefra 

og på personalemøder kombineret med aktionslæring. 

5.1 Barnets alsidige personlige  og sociale kompetencer: Udvikling af robusthed fortsat 
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5.2 Naturen & naturfænomener 

1. Plandata-undersøgelse 

Vi vil sætte fokus på målene:  

Børnene oplever glæde ved naturen ved, at de fa r mulig-

hed for at deltage i udendørsaktiviteter, mulighed for at 

opdage naturens muligheder og bruge naturen med re-

spekt. 

Børn tilegner sig erfaringer med naturen ved, at de fa r 

mulighed til at undersøge og eksperimentere. 

Plandata-undersøgelse: 

Hvordan skaber vi, som en ”De Grønne Spirer” institution 
et miljø, hvor børn fa r gode naturoplevelser og føler glæ-
de ved at færdes i og eksperimentere med naturen? 

Faglig udfordring: 

Hvordan kan vi som personale til stadighed udvikle vores 

ma de at formidle naturens mangfoldighed til SFO-børn 

pa , sa  børnene bevarer lysten til at eksperimentere med 

og bruge naturen? 

2. Handling 

Hvem: SFO børn. 
 

Hyppighed: Året rundt men med ekstra fokus i sep-

tember og i forbindelse med naturens uge. 
 

Det vil vi gøre: 

 Tage pa  tur ud af huset f.eks. til ”Skovsnogen”, hvor 

vi vil se pa  a rstidens mangfoldighed (svampe, plan-

ter, træer) 

 Vi vil lave natur-banko. 

 Lave ba l/ ba lmad, hvor vi vil bruge frugt og grøntsa-

ger fra køkkenhaven og naturens skatkammer. 

 Lave insekthotel, sa  insekter kan have et tilflugts- 

sted, og SFO børnene kan følge hotellet/insekterne i 

løbet af a ret. 

 Smage forskellige æblesorter for at fa  indblik i alle 

de smagsnuancer, æbler indeholder. 

 Mærke og se a rets skiften. 

 Bruge naturen som legeplads - et sted med højt til 

loftet. 

 4. Refleksion 

Opsamling på undersøgelsen 
 

Refleksionsfokus: Vi skal som personale være aktive 

rollemodeller i uderummet. 

Formidling: Billeder/ plancher. Månedsplan / Tavle. 

Refleksions og sparringsrum: SFO-teammøder og afde-

lingsmøder. 

Planlægning af a rshjulet. 

3. Respons 

Udgangspunkt i vores handlinger 
 

Tegn vi vil kigge efter. 

SFO børnene viser interesse/ forsta else for vigtigheder af, 

at vi selv skal gøre en indsats for at bevare naturens mang-

foldighed. 

SFO børnene fa r øjnene op for naturens spisekammer. 

Børnene vil være ude. 

Personalet i Kernehuset opdaterer løbende deres viden om 

naturen. 

Kernehuset lever op til kriterierne for at være en ”De 

Grønne Spirer” institution. 
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Naturoplevelser i barndommen bidrager både til den følelsesmæssige, mentale og fysiske 
udvikling. Naturen giver rum for oplevelser og aktiviteter på alle årstider og i alt slags 
vejr. Temaet skal bidrage til at gøre børn bekendt med og give dem forståelse for planter, 
dyr, årstider og vejr. Børn kan få vigtige erfaringer, eksperimentere og hente viden om 
naturfænomener og sammenhænge. Inddragelse af naturen kan danne grundlaget for en 
varig interesse, respekt og ansvarlighed for natur og miljø. Derfor har Kernehuset valgt, 
at være en ”De Grønne Spirer” institution. 

Om ”De Grønne Spirer” 

Grønne Spirer er Friluftsra dets grønne mærkeordning 

for institutioner, hvor børn og voksne er lidt tættere 

pa  naturen omkring os. Ved at fejre de grønne initiati-

ver med festlig flaghejsning giver vi et skulderklap til 

de børn og voksne, der gør en særlig indsats. Samtidig 

sætter vi fokus pa  naturpædagogik i Danmark. 



5.3 Kreative kompetencer & værdifuld samskabelse 

1. Plandata-undersøgelse 

Vi vil sætte fokus på målene:  

Vi vil præsentere barnet for forskellige udtryks-

former - litteratur, kunst, materialer - og derigen-

nem bibringe barnet en viden og en måde at give 

udtryk for sig selv på. 

Vi vil stimulere børnenes kreativitet ved, at de får 

mulighed for at forfølge og udføre egne ideer ale-

ne eller i fællesskab med andre, ligesom vi vil un-

derstøtte et miljø, hvor børnene oplever sig som 

værdifulde aktører i forhold til resten af huset (og 

når muligheden byder sig også for lokalsamfun-

det). 

Vi er med Kernehusets institutionskultur 

(herunder traditioner) skabere af en overskuelig 

hverdag for barnet, som også indebærer en sam-

hørighedsfølelse med de personer, der er tilknyt-

tet Kernehuset. 

 

Plandataundersøgelse og Faglig udfordring:  

Hvordan kan afsættet i den entreprenante tankegang  

bidrage til at udvikle børnenes kreativitet og samhø-

righedsfølelse? 

2. Handling 

Hvem: SFO børn. 

Hyppighed: Året rundt med særlig fokus indlagt i årshjulet.  

Det vil vi gøre: 

 Børnene har let adgang til materialer, hvilket understøt-

ter børnenes skaberprocesser. Vores lokaler understøt-

ter, at flere aktiviteter kan være i gang pa  e n gang  

(festsal, skolekøkken og udeværksted). 

 Vi er en ”Grøn Spirer institution”.  Vi har et  natur-

a rshjul, og vi anvender naturens materialer.  

 Vi følger i vores a rshjul de danske traditioner. 

 Vi benytter kreative aktiviteter som; ”Det fælles 3.” for at 

udvikle fællesskabsfølelsen i børnegruppen. 

 Vi inddrager digitale medier i vores kreative udfoldelse. 

 Vi bestræber os pa , at børnene møder voksne, som dels 

har lyst til at følge børnenes spor og facilitere processer, 

men som ogsa  kan bibringe børnene en faglig viden. 

 Vi tilstræber at skabe et rum, en tryghed og en atmosfæ-

re, hvor børnene fa r lyst til at vise det, de kan. 

 Vi vil i a rshjulet  afsætte tid til tema-arbejder, hvor den 

entreprenante tanke bliver den styrende.  Værdiskabel-

se for lokalsamfund herunder huset indtænkes. Vi vil 

være a bne for det liv og den læring, som  forældre, lokal-

samfund og det øvrige hus  kan bidrage til. 

 4. Refleksion 

Opsamling på undersøgelsen 
Refleksionsfokus: Vores erfaringer siger os forelø-

bigt, at i forhold til at arbejde med entreprenørskab 

er  børnene godt hjulpet af at have et fast  tema.   
 

Formidling: Konkret produkt / event, billeder, 

plancher, ma nedsplanen, Skole-intra og avisen. 
 

 

3. Respons 

Udgangspunkt i vores handlinger 

Tegn vi vil kigge efter: 

 Vi oplever, at børnene oplever glæden ved at skabe ale-

ne eller sammen med andre. 

 Vi oplever, at børnene er engagerede, initiativrige i krea-

tive processer. 

 Vi oplever, at børnene gradvis fa r en fornemmelse for de 

danske traditioner og a rstidernes skiften. 

 Vi oplever, at børnene fa r en udforskende tilgang til ma-

terialeanvendelse. 

Næste skridt: 

 Vi voksne gør os erfaringer i  at arbejde og tænke 

entreprenant. Vi bliver klogere på muligheder, og 

hvad det kræver af den voksne. Disse erfaringer 

overføres til andre aktiviteter og årshjulet. 
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Læringssynet i Fællesskolen bygger på, at teori, fællesskabelse, kreativitet og innovation 

skal gå hånd i hånd - man taler  om den åbne og entreprenante skole. SFO bygger på krea-

tivitet, samvær og udfoldelse inden for trygge rammer. Mangfoldigheden skal kunne 

trives og værdsættes. 

Refleksions og 

sparringsrum:  

P-møder, pædagog-

møder, SFO-møder, 

natur a rshjulsplan-

lægningen / afrap-

portering til De 

Grønne Spirer. 



6. Beskrivelse af skole-hjemsamarbejdet 

Formålet med skole-hjemsamarbejdet: 
Formålet med skole-hjemsamarbejdet er at styrke dialogen omkring 

barnets udvikling og skolegang. Barnets udvikling og trivsel er et 

fælles anliggende mellem skole og hjem. Vi ønsker ligeledes, at for-

ældre, som en naturlighed, skal tage aktiv del i deres barns liv på 

skolen - herunder i SFO’en. 
 

SFO’ens rolle i skole-hjemsamarbejdet: 
Kontaktperson: 

 Alle børn har tilknyttet en kontaktvoksen. Det er denne voksen, som introducerer bar-

net til SFO og dagligdagen som SFO-barn. Det er også denne voksen, som har en sær-

lig forpligtigelse til at være opmærksom på barnets trivsel og udvikling.  

Samtaler: 

 2 gange om året afholder indskolingen forældresamtaler. Vi ser gerne, at barnet delta-

ger på disse møder. Fra indskolingen deltager barnets kontaktlærer og første gang kan 

SFO deltage efter ønske og behov. 

 Forældre kan altid bede om en samtale, ligesom SFO’en indkalder til samtaler efter 

behov – dette evt. i samarbejde med barnets kontaktlærer.  

Elevplanen: 

 Lærere og pædagoger arbejder tæt sammen om det gode skole-hjemsamarbejde. I for-

hold til elevplanen kan SFO’ens personale, på lige fod med det øvrige fagpersonale, 

komme med input til elevplanen. Det primære fokus for SFO’en er barnets trivsel her-

under den personlige og sociale udvikling.   

Forældremøder: 

 Hvert år i november inviterer Blåhøj Skole forældre til kommende skolebørn til infor-

mationsmøde om skolestart. Der vil her blive informeret om barnets kommende dag-

ligdag i indskolingen og i SFO.  

Forældrearrangementer og familien som en ressource: 

 I løbet af året afholder SFO’en ”Forældrekaffe”. 

 Kernehusets årlige grillfest er en tilbagevendende begivenhed, hvor hele familien er af 

huse. 

 Ad hoc inviteres til fernisering eller andre aftenarrangementer. 

 Som forældre er man altid velkommen til at deltage i vores  dagligdag og bringe liv til 

væren og læring i huset. 
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Om børn med særlige behov: 
Børn har forskellige forudsætninger. Alle børn har ret til at være en del af 

et fællesskab, og på Blåhøj Skole drager vi nytte af forskelligheden. Børn 

med særlige behov defineres som de børn, der har behov for en særlig til-

rettelagt pædagogisk indsats for at udvikle sine kompetencer.  
 

Centralt for det pædagogiske miljø: 
 Vi vil støtte op omkring barnets udvikling i et anerkendende og inkluderende miljø, 

hvor barnet føler sig som en positiv del af et børnefællesskab.  

 Vi vil arbejde for at understøtte barnets kompetencer for mestring af eget liv, herunder 

at opbygge barnets robustheds-kompetence. 

 Vi vil inddrage den viden, som vi via børn med særlige behov får om vores hverdag, 

til at styrke vores struktur og pædagogiske tilgang til glæde for hele børnegruppen.  

Det vil vi gøre: 
 Vi har fokus på, at den gode relation til barnet og forældrene er udgangspunktet for 

udvikling.  

 Vi har fokus på barnets styrkesider.  

 Vi sørger for, at alle børn har en kontaktvoksen. For børn med særlige behov er 
denne voksne også tovholder i forhold til de proces- ser, der iværksættes om-
kring et barn. Det er tovholderens opgave at orientere øvrigt personale om indsats
-punkter – det er det øvrige personales opgave at støtte op. 

 Vi samarbejder med forældre / undervisningsdelen om fælles fokuspunkter (vi kan ik-
ke det hele på én gang, derfor fokuspunkter). Tværs-strukturen anvendes med inddra-
gelse af relevante fagpersoner. 

 Vi vil understøtte individuelle tiltag i forhold til fokusområder; træningsforløb, 
skærmning, voksenstøtte i udvidelse af mestrings-kompetencer og i forhold til at ind-
gå i fællesskaber. 

 Vi sætter fokus på at styrke fællesskabet som bærende kraft i forhold til at understøtte 

en inkluderende kultur.  

 Vi sørger for, at det pædagogiske personale løbende uddanner sig i forhold til relevan-

te problemstillinger.  

 Vi oplever, at alle børn er i udvikling. 

 Vi er særligt opmærksomme på, at et barn med særlige behov også kræver et særligt 

fokus i forhold til overgange fra børnehave til skole og i skiftet mellem skole, SFO og 

hjem. 

 
 
 

7. Samarbejdet om børn med særlige behov 
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Fokus: 
Børn og unges liv skal ses som en helhed. Derfor er det vigtigt at sikre et forpligtende sam-
arbejde med forældrene og desuden et forpligtende tværfagligt samarbejde mellem de for-
skellige faggrupper og aktører, som har med barnet/den unge at gøre. Skolens værdier og 
vores sundhedssyn er sammen med børne-unge politikken rettesnor for vores overgangsar-
bejde. 
 

 
Inden skolestart: 
Der er fokus på at barnets overgang til skole sker trygt og problemfrit. Inden skolestart har 
børnene besøgsdage i SFO og i skolen. Besøg i børnehaveklassen sker på 4 faste ugedage i 
et par timer i følgeskab med en voksen fra børnehaven. Besøgsdage er fastlagt til at være de 
to sidste uger i maj og de to første uger i juni. I samme periode er der besøgseftermiddage i 
SFO. Alle børn har en SFO-kontaktvoksen, som de møder på besøgseftermiddage. Det er 
også barnets kontaktvoksen, som deltager ved overleveringsmøder. 

 
Overlevering fra børnehave til skole & SFO: 
Ca. 1 mdr. før skolestart indbydes forældre til en overleveringssamtale mellem forældre, 
børnehave, skole og SFO. På mødet formidles vigtig viden videre til skole og SFO fra bør-
nehaven og forældre.  Har der været en særlig indsats omkring barnet, som har involveret 
f.eks. talekonsulent / PPR er der mulighed for, at disse fagpersoner deltager på mødet. Sam-
talen tager udgangspunkt i overleveringspapiret Hjernen og Hjertet. Modtager vi børn ude-
fra i skole og SFO aftales overlevering og besøg med den afgivende børnehave samt med 
barnets forældre. På skolens hjemmeside findes Quick-guide til SFO. 

 
Skole informationsmøde: 
Forældre inviteres, inden skoleindskrivning, til informationsmøde om Skolestart og livet 
som barn i indskoling og SFO. Informationsmødet er arrangeret af skoledel og Kernehuset. 
På informationsmødet orienteres om hverdagen for skole- / SFO-barnet. Skolens værdier og 
forventningsfolder gennemgås sammen med hensigten med Fællesskolen. Desuden oriente-
res om det praktiske omkring skoleindskrivning. 
 

Samarbejde på tværs / forventningsafstemning: 
For at sikre helhed og en god overgang er det for os vigtigt, at skolen er et trygt og kendt 

sted at færdes. Skolen inviterer eks. børnehaven med til Morgensang, Skolekomedie, Lucia 

optog mm.  

 

Skole og børnehave har afstemt forventninger i forhold til hvad det er 

vigtigt at fokusere på i forhold til skolestarten eks. Selvhjulpenhed 

ved f.eks. toiletbesøg, madpakke og tøj, øve sig i at rydde op, øve so-

ciale kompetencer og regellege. Vi er nysgerrige på hinandens materi-

aleanvendelse som eks. ”Hit med lyden.” 

8. Samarbejdet med dagtilbud 
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9. Dokumentation og evaluering 

 Primære brugere af huset (børn / forældre mm.). 

 Andre interessenter  f.eks. skolebestyrelsen, Ikast-Brande Kommune / staten, lokal-

samfundet; kommende brugere af huset. 

 Personalegruppen; som internt arbejdspapir i forhold til målsætningen for børnegrup-

pen og det enkelte barn samt den pædagogiske proces. 

9.2 Typer af generel dokumentation 

9.1 Målgrupper for dokumentation 

I Kernehuset har personalet en bred værktøjskasse i forhold til at 

kunne evaluere egen praksis og arbejdet i forhold til det enkelte 

barn. Evalueringsredskaber tages i brug i det omfang tiden tillader 

det og på udvalgte områder efter behov. 

9.3 Omfanget af evaluering 

-18- 

 Kvalitetsrapporten for Blåhøj Skole herunder Kernehuset. 

 Den dialog baserede aftalestyring. 

 På hjemmesiden: www.dalgas-blaahoej.aula.dk findes information om Kernehuset. 

 Mål og indholdsbeskrivelse i SFO 

 Quick-Guide SFO 

 Værdigrundlaget og den tilhørende forventningsfolder. 

 Sundhedsprofil. 

 Aula: Månedsplaner og nyhedsbreve. 

 På SFO’ens infotavle og opslagstavle er billeddokumentation af ture, arrangementer 

og børnenes hverdag i øvrigt. 

 Udstilling af produkter børnene har fremstillet. Børnene får tingene med hjem. 

 Forældrearrangementer hvor forældrene møder vores hverdag / en børneudstilling el-

ler en fremvisning. 

 Mødereferater fra fælles forældremøder med skolen.  

 Indlæg i avisen. 

 Afrapportering til Friluftsrådet i forbindelse med ”De Grønne Spirer”. 

 Blåhøj Skoles facebook-profil: Blåhøj Skole 



9. 4 Dokumentation specifikt for det enkelte barn: 

9.5 Intern refleksion over pædagogisk praksis 
 Løbende evaluering i praksis og diskussion af aktuelle problemstilliner. 

 Professionelle læringscirkler (PLC): Aktionslær ing på baggrund af dataindsam-

ling. 

 SMITTE-modellen:  Bruges som et hjælpemiddel ved planlægning og evaluer ing 

af pædagogiske forløb. Der vurderes og tages hensyn til rammer (personalemæssigt / 

fysisk), børnenes forudsætninger, selve processen og børnenes læring heraf.  

 KRAP-værktøjskassen (afdækning-, analyse- og handlingsredskaber), herunder teg-

neseriesamtaler og kognitiv sagsformulering. 

 ICDP-redskaber. 

 Spil-hjulet: Planlægningsredskab til målstyret fysisk aktivitet, som understøtter  

en inkluderende tilgang til aktivitetsplanlægningen. 

 Læringsstregen:  Planlægningsredskab til entreprenante processer. 

 Kollegial sparring / struktureret dialog. 

 Den gode historie / stjernestunder. 

 Feedback fra børn / børnemøder / feedback fra / på forældresamtaler. 

 

 

Alle børn: 
 ”Hjernen og Hjertet” Overlevering fra børnehave til skole / SFO. 

 Elevplanen. 

 Beskrivelser af episoder der kan være med til konkret at underbygge  og udvide vores 

opfattelse af  barnet og dets reaktionsmønster.  

 Observationer af det enkelte barn i dagligdagen og pædagogisk diskussion på stuemø-

der. 

 Mødereferater, når der er afholdt møde om et barn. 
 

Efter behov: 
 Kognitiv sagsformulering og analyse af mestringsstrategier. 

 Social stories: F.eks. tegneseriesamtaler - metode til at øve/træne sociale færdigheder.  

 Relations-skemaer / Socio-grammer: Hvem leger barnet med, og hvordan er kontak-

ten til de voksne. 

 Udtalelser - på anmodning. 

 Konfliktmægling og redskaber til at understøtte frustrations-robustheds-kompetence. 

 Skemaer i forhold til magtanvendelse. 
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