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Indledning 
Kommunalbestyrelsen skal fastsætte en mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningerne 

jf. § 40, stk. 4 i lov om folkeskoler. I Slagelse Kommune er kompetencen uddelegeret til den 

enkelte skolebestyrelse, jf. lov om folkeskolen § 40, stk. 5 og styrelsesvedtægt for 

skoleområdet. 

 

Mål- og indholdsbeskrivelsen er udarbejdet på baggrund af Bekendtgørelse om krav til 

indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser for folkeskolens skolefritidsordninger. 

 

Udarbejdelse af mål og indholdsbeskrivelsen er godkendt af skolebestyrelsen den 26. maj 

2021. 

 

SFH’ens målgruppe  
Alle børn fra 0. klasse til og med 3. klasse kan benytte SFH’en hver morgen og om 

eftermiddagen, såfremt de er indmeldt. Alle elever i 4. og 5. klasser kan benytte morgen-

SFH’en, såfremt de er indmeldt i Fritidsklubben Oliemøllen og tilmeldt morgenpasning. 

 

SFH Guldminen omfatter 3 huse: A-huset, B-huset og C huset. A-huset har typisk to årgange, 

og tilsvarende har B og C -huset de  andre årgange samt vores specialpædagogiske skoletilbud 

SP1, SP2 og SP3. Vi har omtrent 195 børn indmeldt. Derudover kommer de børn fra 4. - 5. 

klasse som har morgenmodul. 

 

På skoledage har vi åbent kl. 06.00 til 08.30 samt igen fra kl. 14.00 til 17.00 (fredag kun til kl. 

16.30). I skoleferier har vi åben kl. 06.00 til 17.00 (fredag kun til kl. 16.30). Dette giver en 

gennemsnitlig årlig åbningstid på 32,93 timer/uge. 

 

Vi er omtrent 10-12 medarbejdere (pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogisk assistent, 

studerende i lønnet praktik, og en SFO-leder). 

 

SFH’ens udmøntning af politikker samt pædagogiske 
aktiviteter 
SFH Guldminen medvirker til udmøntning af Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik ved at 

skabe et rum, hvor børnene får mulighed for at: 

✓ skabe sociale relationer på tværs af klasse- og alderstrin samt få stimuleret 

kammeratskabet 

✓ blive udfordret og kunne være kreativ med forskellige læringsmiljø  

✓ kunne udfolde sig fysisk og udfordres motorisk 

✓ opleve sig respekteret, anerkendt og værdsat 

✓ kunne fordybe sig 

 

Formålet er samtidig at skabe en SFH, hvor forældrene oplever at: 

✓ de trygt kan aflevere deres barn/børn 

✓ der er et kendskab til det enkelte barn 

✓ der er en anerkendende og værdsættende kommunikation 

✓ der er skabes sammenhæng mellem skole, hjem og SFH 
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SFH’ens og skolens personale arbejder i fællesskab sammen om at skabe en helhed i børnenes 

hverdag. Der arbejdes på tværs af faggrænser, og i fællesskab løfter medarbejderne opgaven 

sammen, så elevernes faglighed og trivsel styrkes igennem hele børnenes dag - både i skole 

og SFH.  

 

Vi skaber en rød tråd i børnenes hverdag med genkendelighed i form af de kendte voksne. 

Vores læringsmiljøer understøtter skolens brede vifte af tilbud i såvel P- fag i mellemtrinet, 

som valgfag og linjer i udskolingen. I indskolingen er SFH’ens personale en stor del af 

elevernes hverdag i mange timer om ugen, og vi arbejder efter et fælles mål i form af 

anerkendelse og omsorg overfor det enkelte barn. 

 

 

Pædagogiske aktiviteter 

 

Bål og bevægelse 

Vores daglige aktivitetstilbud indeholder ofte bevægelse i form at div. snitteværksted, 

træværksted, kreativt værksted, fodboldturnering, E sport for 3. årgang, stikbold hockey osv. 

Derudover laver vi bålmad en dag om ugen, hvor alle børn får lov at smage på mange 

forskellige varianter af bålmad. 

 

Traditioner 

Vi tilstræber, at børnene bliver introduceret og får kendskab til gamle traditioner. Fx til 

fastelavn kan børn og voksne møde udklædt til tøndeslagning og fælles sanglege. 

Der afholdes også et fællesarrangement for alle på skolen i form af et julemarked med salg i 

diverse boder og en masse underholdning samt socialt samvær. Børnene kan deltage i 

planlægningen og i produktionen af salgbar ting til vores julemarked.  

Formålet er bl.a. at introducere børnene for forskellige materialer og kreative idéer samt salg i 

forbindelse med julemarked. Vi holder også Halloween på Guldminen, hvor vi i efterårsferien 

laver græskar og pynter med bl.a. spindelvæv og udklædning på selve dagen.  

 

Mangfoldighed og trivsel i fællesskaber 

Alle har ret til at være en del af fællesskaber/samfundslivet. Børn, der er i trivsel, er som 

udgangspunkt glade, trygge og indgår positivt i det sociale samspil med de øvrige børn og 

voksne i Guldminen.  

 

SFH Guldminen vægter at skabe tillidsfulde relationer til børnene. Det kræver tryghed at kunne 

udvikle sig, og på den måde understøtter deres trivsel og udvikling. Vi handler aktivt, hvis vi 

oplever, at børnene ikke trives. Børnene skal møde nærhed, varme og empati, og de skal have 

indsigt i, hvordan de selv kan give omsorg til andre. 

 

Vi ønsker at arbejde med læringsmiljøer, der fremmer fællesskab, trivsel, humor og glæde, 

som efter vores mening også er med til at skabe trivsel. 

 

De fysiske rammer i SFH’en skal være rare og trygge. 

 

Skole-hjem samarbejdet 
SFH’ens personale har den daglige kontakt til forældrene. Ved tværfaglige møder, teammøder, 

brobygningsmøder mm. deltager SFH’ens og skolens medarbejdere sammen i det omfang, det 

er meningsfuldt. 
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SFH’ens og skolens medarbejdere deltager sammen i de anderledes skoledage såsom 

motionsdage, socialt flagskib og andre anderledes skoledage. Ved skolehjemsamtaler og 

forældremøder deltager SFH’ens personale som udgangspunkt ikke - medmindre det vurderes 

hensigtsmæssigt i en sag. 

 

SFH’ens arbejde med børn med særlige behov 
Vi forsøger at tilgodese så mange børn som muligt hver dag - heriblandt dem, der har brug for 

støtte eller har særlige behov eller forudsætninger. Vi har qua vores undervisningstimer i 

skolens resursecenter og vores dagligdag i SFH’en en stor indsigt i alle børns hverdag, og vi 

kan derved støtte op om det enkelte barn og deres behov for særlig støtte.  

 

Oplever vi et barn, der har særlige behov eller pludselig opfører sig anderledes/ændrer 

karakter, handler vi på bekymringen/observationen, og følger Slagelse kommunes 

handleguide, hvis det vurderes hensigtsmæssigt. Vores bekymring deles med forældrene, 

hvorefter forældre og medarbejdere i dialog finder en vej i det videre forløb. 

 

SFH’ens medarbejdere har typisk timer i skolens resursecenter i form af understøttende 

undervisning, samtaler med elever, holddeling, støtte i en klasse, god skoledag til de mindste 

klasser, læsevenner osv. 

 

Krop, bevægelse og sundhed 
Alle børn i SFH’en har mulighed for at deltage i vores læringsmiljøer, hvor der indgår 

bevægelse. Vi forsøger at tilbyde et læringsmiljø med bevægelse hver dag med eller uden 

voksenstyring. Det kan fx være hockey, fodbold, rundbold eller rollespil. Vi har ikke noget 

formaliseret samarbejde med idrætsforeninger fra vores nærområde i SFH-tiden. Alle 

aktiviteter i samarbejde med idrætsforeninger forgår i skoletiden, hvor SFH’ens personale er 

med, når klasserne har besøg eller er på besøg i foreningerne. 

 

Vi giver hver morgen et tilbud om morgenmad til de børn som går på morgen-sfo. Vi bager 

boller hver morgen, tilbyder havregrød, cornflakes, te og meget mere. I er også velkommen 

til, selv at medbringe morgenmad. Hver eftermiddag er der ligeledes et tilbud om 

frugt/eftermiddagsmad, umiddelbart efter skoledagen er slut. Udgangspunktet er, at måltidet 

skal være mættende og ikke skal være usundt – dog serveres der nogle gange kage om 

fredagen. Det som tilbydes som ”frugt”, kan være alt fra yoghurt, koldskål, pasta, frugt, kiks, 

skorper, knækbrød eller rugbrød med pålæg. Om fredagen er det som regel lidt anderledes 

bl.a. kage, pizza, smoothie, is mm. Hver tirsdag er det båldag, hvor der serveres bålmad som 

fx suppe, kødsovs, bålboller, karrykål, lun leverpostej, osv. 

 

Balancen mellem voksenstyrede læringsmiljøer og 
børnenes selvvalgte aktiviteter 
Vi har på SFH Guldminen en bred palet af tilbud til alle børn. Der organiserede læringsmiljøer 

af såvel voksne som børn. Hvor børnene kan gå til og fra, og plads til fri leg, være kreativ, 

bruge fantasien ved skraldeprojekter, lege ude med mooncars, bygge huler, eller lege 

indendørs i dukkekrog, med biler osv. alt efter, hvad de ønsker. Vi har altid et rum der er 
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indrettet til PlayStation-rum for 3. årgang. Der har de mulighed for at være ”alene” - nu, hvor 

de er ældst i SFH’en. 

Hvert år tager vi på Vilde Vulkaner med vores 3. klasser, som en afslutning tur, nu de skal 

stoppe på Guldminen. Vilde vulkaner er en børnefestival som afholdes i Vordingborg over 3 

dage. Vi har været afsted de sidste mange år. 

 

Brobygning/overgange 
Førskolebørnene fra daginstitutionerne i vores nærmiljø begynder at komme på vores skole og 

SFH året før, de skal starte i 0. klasse. Sammen med deres pædagoger fra børnehaven 

besøger de os, og vi har arrangeret dage, hvor de ser legepladsen, leger og hilser på gamle 

venner som nu går i skole.  

 

Vi har et tæt samarbejde med de daginstitutioner, som leverer børn til Eggeslevmagle Skole. 

Vi stiller et klasselokale til rådighed for førskolegrupperne, hvor de kan arbejde med relevante 

skolemateriale, som vi arbejder med i 0. klasse.  

 

Alle institutioner, der ønsker det, kan får en formiddag om ugen på skolen. Her deltager de 

samtidig i frikvartererne. Efter der har været klassedelingsmøde mellem skole og 

daginstitutionerne, huser vi en spordelingsdag. Det betyder at daginstitutionerne kommer på 

samme dag med de kommende 0. klasser, og børnene bliver delt op i de tildelte klasser. Her 

lærer de hinanden at kende og finder sig til rette i lokalet de skal være i efter sommerferien. 

Inden skolestart har vi holdt overleveringsmøde med daginstitutions medarbejdere. 

 

Vi har også et brobygningsforløb med fritidsklubben Oliemøllen, hvor vi typisk er på mindst 3 

besøg inden sommerferien, samt en fest/informationsaften hvor forældre og søskende er med. 

Vi er også sammen med Oliemøllen på Vilde vulkaner, hvor vi har pladser ved siden af 

hinanden, så børnene kan lærer pædagogerne i Oliemøllen at kende. 

 


