
Velkommen til SFO1 

på Gedved Skole

En væsentlig forudsætning for, at skolen kan fungere i dagligdagen er, at regler og rammer for 

vort samvær er tydelige. Herudover mener vi, at vi skal være tydelige i de krav og forventninger, 

vi stiller til hinanden: Børn, forældre, skolens personale og ledelse. Vi ønsker at styrke det gode 

fællesskab på Gedved Skole, så vore børn får de bedste rammer for trivsel og læring. 

Skoleintra er et fælles kommunikationsredskab for elever, forældre og ansatte.

I kan som forældre forvente, at personalet

• er nærværende

• er gode rollemodeller

• har respekt for børns forskelligheder

• hjælper og guider det enkelte barn i SFO’ens hverdag

• planlægger, udfører og evaluerer spændende og alsidige aktiviteter

• ser forskellighed som en ressource 

• lytter og skaber tillid

• skaber trygge rammer

• arbejder med børnenes trivsel
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på Gedved Skole

Vi forventer, at barnet

• deltager aktivt i SFO’ens 

aktiviteter

• taler pænt og behandler de 

andre børn ordentligt

• har respekt for de ting der er i 

SFO’en og rydder op efter sig 

selv

• kan modtage en besked

• er ansvarlig for at trykke sig ind 

og ud i MinInstitution

• taler pænt til andre

• er ansvarlig og hensynsfuld 

overfor andre børn

Vi forventer, at forældre

• bakker op om SFO’ens 

aktiviteter og tiltag

• er opmærksomme på at støtte 

deres børn i deres ansvarlighed 

f.eks. ved at rydde op og have 

styr på garderoben, inden stedet 

forlades

• holder sig orienterede om, hvad 

der sker i SFO’en i ugeplaner og 

nyhedsbreve

• melder ferier i god tid, så 

personalets tid kan bruges på en 

måde, der kommer flest børn til 

gode

• bruger ForældreIntra til beskeder  

(sygdom, legeaftaler etc.)

• henvender sig til personalet, hvis 

man undrer sig over noget og 

undgår at gøre det i børns påhør


