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Indsatser mod negativ social arv 

 
    
    
Analyse afAnalyse afAnalyse afAnalyse af    iiiindsatsndsatsndsatsndsatsenenenen    i i i i GildbroGildbroGildbroGildbro    SFOSFOSFOSFO    
 

Et projekt om negativ social arv Et projekt om negativ social arv Et projekt om negativ social arv Et projekt om negativ social arv     
Dette notat er en analyse af den indsats som Gildbro SFO iværksatte i forbindelse med et 

projekt om at bryde den negative sociale arv1. Projektet er et samarbejde mellem Danmarks 

Evalueringsinstitut (EVA) og tre institutioner i Ishøj Kommune om at udvikle og evaluere en 

fælles indsats. De tre institutioner som deltager i projektet, er Tvillingehuset, Gildbroskolen 

og Gildbro SFO.  

 

MMMMålgruppen for anålgruppen for anålgruppen for anålgruppen for analysenalysenalysenalysen        
Analysen henvender sig til de tre institutioner i Ishøj Kommune og skal bidrage til deres vi-

dere arbejde med de aktiviteter som indsatsen indeholder. Desuden er analysen tænkt som 

inspiration til kommuner, institutioner, forskere og konsulenter som arbejder med at udvik-

le og evaluere indsatser der sigter mod at bryde den negative sociale arv.  

 
Forfatterne til analysenForfatterne til analysenForfatterne til analysenForfatterne til analysen        
Analysen er udarbejdet af specialkonsulent Signe Mette Jensen fra EVA’s enhed for grund-

skole og ungdomsuddannelse og evalueringskonsulent Andreas Hougaard fra EVA’s enhed 

for dagtilbud for børn.     

    
Indsatsen i projektet Indsatsen i projektet Indsatsen i projektet Indsatsen i projektet     
Medarbejdere fra de tre institutioner har i samarbejde med EVA opstillet en indsatsteori til 

brug for projektet. Indsatsteorien viser hvilke resultater institutionerne gerne vil opnå med 

indsatsen, og hvordan de forventer at de valgte aktiviteter vil føre til disse resultater. Ind-

satsteorien for projektet findes på EVA’s hjemmeside: www.eva.dk. 

 

Målet for indsatsen er at gøre børnene i stand til at deltage i formelle og uformelle fælles-

skaber med mulighed for læring.  

 

                                                   
1 Dokumentet Grundantagelser beskriver begrebet negativ social arv som det forstås i dette pro-

jekt. Dokumentet findes på EVA’s hjemmeside: www.eva.dk. 
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Indsatsen består af syv dele: 

• Modtagerbevidst kommunikation  

• Viden om det enkelte barns interesser 

• Trivselssamtaler  

• Relationer mellem børn og voksne 

• Struktur  

• Genkendelighed  

• Sociale spilleregler. 

 

De tre institutioner har hver især besluttet hvordan de vil arbejde med de forskellige dele af 

indsatsen. De konkrete handlinger indføres i et aktivitetsskema som findes på EVA’s hjem-

meside: www.eva.dk. 

 

Tvillingehuset iværksatte indsatsen for de kommende skolebørn i efteråret 2009 og fortsat-

te frem til 1. april 2010 hvor Gildbro SFO overtog den pågældende børnegruppe. Efter 

sommerferien 2010 har Gildbroskolen og Gildbro SFO videreført indsatsen frem til sommer-

ferien 2011.  

 

Den del af SFO’en som indsatsen vedrører, er en separat afdeling – kaldet Satellitten – hvor 

børnene tilbringer det første år i SFO. Dernæst rykker de videre til Miniklubben hvor de til-

bringer den resterende tid.  

 

AnalysenAnalysenAnalysenAnalysens fokuss fokuss fokuss fokus    
Analysen fokuserer på hvordan Gildbro SFO har arbejdet med de forskellige dele af indsat-

sen frem til 1. april 2011 hvor børnegruppen rykkede videre til Miniklubben.  

 

AnalysensAnalysensAnalysensAnalysens    datagrundlag datagrundlag datagrundlag datagrundlag     
Notatet bygger primært på interview med SFO’ens ledere og medarbejdere foretaget i maj 

og november 2010 og i marts 2011. Desuden er der i september og oktober 2010 og i ja-

nuar og februar 2011 foretaget korte statusinterview med to medarbejdere om den løben-

de implementering og udvikling af projektet. Ledelsen af SFO’en har deltaget i udviklingen 

af indsatsteorien, mens hele medarbejdergruppen har været med til at konkretisere indsats-

teorien og udvikle de konkrete aktiviteter i SFO’en.  

 

Følgende interview er foretaget: 

• Maj 2010: interview med en leder og en afdelingsleder  

• Maj 2010: interview med seks medarbejdere  

• September 2010: interview med to medarbejdere  

• Oktober 2010: interview med de samme to medarbejdere 

• November 2010: interview med afdelingslederen 

• November 2010: interview med fem medarbejdere (bl.a. de to medarbejdere der 
også deltog i de korte statusinterview) 

• Januar 2011: interview med to medarbejdere  

• Februar 2011: interview med to medarbejdere  

• Marts 2011: interview med en leder og en afdelingsleder  

• Marts 2011: interview med tre medarbejdere. 
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I datagrundlaget indgår desuden observationer i institutionen forud for interviewene i maj, 

november og marts. Observationerne blev alle foretaget i løbet af en enkelt dag for at få et 

indblik i hverdagen i SFO’en som kunne danne udgangspunkt for interviewene. 

 

OOOOpbygning pbygning pbygning pbygning af analysenaf analysenaf analysenaf analysen        
I notatet gør EVA særskilt status over indsatsens syv dele. Hvert afsnit starter med at fast-

lægge intentionen med delindsatsen, dvs. hvad delindsatsen går ud på, og hvad projekt-

medarbejderne forventer at effekten af delindsatsen vil være. Projektmedarbejderne er de 

medarbejdere fra Tvillingehuset, Gildbroskolen og Gildbro SFO som har deltaget i udviklin-

gen af indsatsteorien i samarbejde med EVA.2 Herefter beskrives det hvordan indsatsen er 

gennemført i SFO’en, og hvilke resultater der kan ses.  

 

    
Modtagerbevidst kommunikation Modtagerbevidst kommunikation Modtagerbevidst kommunikation Modtagerbevidst kommunikation     
    

IntentionIntentionIntentionIntention    

Den første del af indsatsen handler om modtagerbevidst kommunikation. Modtagerbevidst 

kommunikation går ud på at informere forældrene på forskellige måder om de aktiviteter 

som børnene skal deltage i. Informationsformerne kan variere alt efter formålet og alt efter 

hvem forældrene er.  

 

SFO’en har valgt at bruge billeder og symboler i den skriftlige kommunikation med foræl-

drene som en hjælp til forældre der har vanskeligt ved at læse. Det er desuden formuleret 

som en del af SFO’ens indsatsteori at SFO’en ønsker at sikre en gensidig forståelse af ind-

holdet i forældresamtalerne gennem brug af interne og eksterne tolke. Endelig har SFO’en 

etableret et opsamlingssted for forældre der kommer for at hente deres børn under den 

samling som holdes hver eftermiddag fra 14.00 til 14.30. På opsamlingsstedet kan foræl-

drene få en kop kaffe og en snak med SFO’ens medarbejdere og se fotos og videoer af ak-

tiviteter i SFO’en. 

 

Medarbejderne har en forventning om at denne indsats vil gøre det muligt at undgå afbry-

delser i den vigtige voksenstyrede aktivitet som samlingen er, og give forældrene viden om 

SFO’en.  

    

Indsats og Indsats og Indsats og Indsats og effekteffekteffekteffekt    

Opsamlingsstedet blev som planlagt etableret i en 14-dages periode før sommerferien 2010 

i forbindelse med modtagelsen af nye børn i SFO’en. Uden for hver stue hang en seddel om 

at man ikke ville forstyrres under samlingen. SFO’en har ikke anvendt opsamlingsstedet til 

at vise fotos og videoer fra hverdagen sådan som medarbejderne havde intentioner om. 

SFO’en oplevede ikke at der var et stort behov for opsamlingsstedet efter de første 14 da-

ge, og valgte derfor i stedet at prioritere pædagogernes deltagelse i samlingen på stuerne.  

 

                                                   
2 Forventningerne til effekten af indsatsen har i nogle tilfælde udviklet sig i forbindelse med 

konkretiseringen af indsatsen i institutionerne. Det vil fremgå når der er tale om medarbejdernes 

og ikke projektmedarbejdernes forventninger.  
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Det er SFO-ledelsens vurdering at forældre til børnene fra Tvillingehuset var mindre tilbøje-

lige til at bryde ind i samlingen end andre forældre, og at problemet generelt var mindre i 

år end det har været tidligere. Pædagogerne vurderer at opsamlingsstedet var ”hyggeligt” 

og gav mulighed for at få en snak med forældrene om børnenes start i SFO’en. SFO’en vil 

gerne gentage denne model næste år, da det vurderes at det er særligt hensigtsmæssigt at 

have et opsamlingssted i børnenes første tid i SFO’en. I efteråret 2010 overvejede SFO’en 

om det var relevant igen at indrette et opsamlingssted for at undgå forstyrrelser under sam-

lingen. Der er stadig af og til forældre der kommer for at hente børn under samlingen, og 

medarbejderne oplever det som meget forstyrrende. Indtil videre har man dog valgt ikke at 

genetablere opsamlingsstedet. 

 

SFO’en har endnu ikke arbejdet med at bruge billeder og symboler i den skriftlige kommu-

nikation og anvender p.t. ikke tolke i forbindelse med forældresamtaler. 

 

Der har ifølge ledelsen i projektperioden generelt været fokus på at skabe et mere positivt 

forældresamarbejde i SFO’en. Ifølge ledelsen er alle medarbejdere nu opmærksomme på at 

den positive kontakt til forældrene i hverdagen er vigtig. Det kan fx dreje sig om korte sam-

taler om hvad personalet har oplevet sammen med børnene. 

 

    
ViViViViden om det enkelte barns intden om det enkelte barns intden om det enkelte barns intden om det enkelte barns inteeeeresserresserresserresser    
    

IntentionIntentionIntentionIntention    

Den anden del af indsatsen handler om at opnå viden om det enkelte barns interesser for 

at kunne inddrage viden om dette barns kompetencer, resurser og interesser i tilrettelæg-

gelsen af de voksenstyrede aktiviteter.  

 

SFO’en har iværksat denne indsats med henblik på både de voksenstyrede og de ikke-

voksenstyrede aktiviteter.  

 

SFO’en gennemførte i august 2010 interview med børnene enkeltvis om deres interesser, 

men oplevede at det var vanskeligt at fange børnenes opmærksomhed og få en brugbar 

viden. Derfor blev interviewmetoden udviklet yderligere, og man har valgt i stedet at gen-

nemføre interviewene med brug af billeder som illustrerer de nuværende aktivitetsmulighe-

der i SFO’en – det vil sige billeder med følgende aktiviteter: bagning, fysiske aktiviteter i hal-

len, aktiviteter på klatrevæggen, aktiviteter på legepladsen, kreative aktiviteter på stuerne 

og rollespil. 

 

I forhold til hver enkelt aktivitet spørger de voksne barnet: 

• ”Har du været med til den aktivitet?” 

• ”Var det sjovt?”, ”Hvorfor?”, ”Hvorfor ikke?” 

• ”Er det noget du synes vi skal gøre mere?”. 

 

Børnene bliver desuden bedt om at prioritere de tre aktiviteter som de synes er sjovest.  

 

Derefter foretager medarbejderne dels en opsamling på hvert enkelt interview og dels en 

opsamling på tværs af børnegruppen. De tæller sammen hvor mange børn der foretrækker 

de forskellige aktiviteter og med hvilken prioritet. Dermed kan medarbejderne fokusere på 
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de enkelte børns og de forskellige gruppers behov. Denne opsamling foretages og drøftes 

på et personalemøde med henblik på justeringer af SFO’ens faglige tilbud til børnene. 

Medarbejderne drøfter det samlede billede og vurderer om børnenes prioriteringer over-

ordnet set svarer til hvor meget tid der bruges på aktiviteterne. Børnenes tilkendegivelser 

bidrager på den måde til en evaluering af de aktiviteter SFO’en tilbyder. 

    
Medarbejderne i SFO’en har en forventning om at denne indsats vil føre til at børnene bli-

ver mere motiverede for at deltage i voksenstyrede aktiviteter. 

    
Indsats og Indsats og Indsats og Indsats og effekteffekteffekteffekt    

Børneinterviewene blev gennemført i efteråret 2010, og medarbejderne vurderer formen 

meget positivt. De oplever det som relevant at tale med børnene om aktiviteterne i SFO’en, 

og de oplever samtidig at det fungerer godt at bruge billeder som udgangspunkt for sam-

talen. Medarbejderne vurderer at billederne betyder at børnene taler mere frit og på eget 

initiativ. Medarbejderne oplever også at spørgsmålene er tilpas enkle til at de fungerer i 

praksis. Interviewene foretages med børnene enkeltvis, hvert enkelt interview varer ca. ti 

minutter, og interviewene gennemføres i SFO’ens storrum når der er samling på stuerne. 

Undervejs i interviewet noterer medarbejderne børnenes svar. Børnene har ifølge medar-

bejderne været meget positive, og det er medarbejdernes vurdering at børnene synes det er 

hyggeligt at deltage i interviewet. Medarbejderne ser frem til at se det samlede billede. En 

medarbejder har oplevet at børnene har prioriteret anderledes end hun forventede: 

 

Jeg er meget spændt på hvad der kommer ud af det. Der er nogle af de børn jeg har 

snakket med, som har valgt noget andet end jeg havde regnet med. En af mine sagde 

”udeleg” som førsteprioritet, og det havde jeg havde slet ikke forestillet mig at han 

ville vælge. 

    
Det går igen i interviewene med medarbejderne at denne opgave opleves som spændende 

og engagerende. Det opleves som relevant på denne måde at få et samlet billede af børne-

nes vurderinger af aktiviteterne i SFO’en. 

 

Med hensyn til opfølgning på børnenes tilkendegivelser i interviewene er der alene foreta-

get en optælling af hvilke aktiviteter børnene samlet set prioriterer. Medarbejderne har ikke 

i opfølgningen fokuseret på enkelte børns eller grupper af børns interesser, og medarbej-

derne oplever ikke at de som sådan har fået ny viden om børnene. De fortæller at de snare-

re er blevet bekræftet i deres formodninger om hvad børnene interesserer sig for – fx at 

mange børn godt kan lide at bage. 

 

Den efterfølgende justering af aktiviteterne har dermed indtil videre primært handlet om at 

give flere børn mulighed for at deltage i bagning. 

 

Afdelingslederen vurderer at der er en risiko for at billederne kan virke begrænsende for 

børnenes svar i interviewene. Afdelingslederen vurderer desuden at man får mere viden om 

børnenes interesser og behov gennem flyverfunktionen end gennem børneinterviewene: 
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Nogle af børnene, de ser på billederne og lukker af. Som flyver kan man spørge: 

”Hvad skal vi finde på, er der noget du har leget med i børnehaven, noget du har le-

get derhjemme?” 
 

Afdelingslederen vurderer at der er behov for at arbejde med formen så interviewene kan 

fungere mere hensigtsmæssigt. Fremadrettet vurderer afdelingslederen at det vil være vig-

tigt fx at tildele børneinterviewene mere tid og være mere fleksibel i forhold til hvordan de 

gennemføres. Det kan også være en mulighed at anvende billeder af mange flere forskelli-

ge aktiviteter så det er muligt at fange flere børns interesser. 

 

Overordnet set har denne aktivitet haft til formål at inddrage viden om det enkelte barns 

kompetencer, resurser og interesser i tilrettelæggelsen af aktiviteter. Det kan dog konstate-

res at dette redskab indtil videre ikke har været brugt til at differentiere mellem børnenes 

forskellige behov, men snarere til at skabe en form for overblik over de forskellige aktivite-

ters samlede popularitet blandt børnene. 

 

 

TTTTrivselssamtaler rivselssamtaler rivselssamtaler rivselssamtaler  
 

Intention Intention Intention Intention     

Den tredje del af indsatsen omfatter trivselssamtaler som går ud på at føre systematisk dia-

log med det enkelte barn om dets trivsel i relationer og fællesskaber. 

 

SFO’en har arbejdet med to forskellige modeller for trivselssamtalerne – i det følgende be-

skrevet som hhv. A- og B-modellen. 

 

A. I maj-juni da børnene lige var startet i SFO, gennemførte medarbejderne samtaler med 

børnene hvor et eller flere af følgende temaer blev berørt:  

• Hvordan barnet har det med de andre børn  

• Hvordan barnet har det med de voksne i SFO’en  

• Hvordan barnet har det derhjemme. 

 

Det var intentionen at samtalen enten foregik spontant og i samvær med andre børn eller 

ved at det enkelte barn blev taget til side og samtalen foregik i enrum.  

 

B. Efter sommerferien blev det besluttet at SFO’en fremover skulle gennemføre trivselssam-

talerne i samarbejde med skolen i form af to årlige interview med det enkelte barn. Inter-

viewet bygger på en spørgeguide af Helle Høiby (2008): Ikke mere mobning. Guiden inde-

holder spørgsmål om hvordan barnet trives i forskellige sammenhænge, hvad det beskæfti-

ger sig med, hvem i klassen det typisk leger med, og hvordan det oplever kammeratskaber 

og roller i klassen. Som en del af interviewet skal barnet vælge de tre klassekammerater 

som det helst vil være venner med, og prioritere dem på en første-, anden- og tredjeplads. 

Når alle børnene er blevet interviewet, udarbejder medarbejderne et sociogram som viser 

hvor mange der har valgt de forskellige børn og med hvilken prioritet. Sociogrammet giver 

medarbejderne et overblik over hvilke børn der har risiko for at falde uden for de sociale re-

lationer i klassen.  
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Projektmedarbejderne har en forventning om at denne indsats vil udvikle relationerne i 

børnegruppen og skabe gensidig respekt og tillid i relationen mellem den voksne og bar-

net, hvilket forbedrer børnenes muligheder for at tilegne sig sociale kompetencer og indsigt 

i sociale spilleregler.  

 

Indsats og Indsats og Indsats og Indsats og effekteffekteffekteffekt    

SFO’en gennemførte trivselssamtaler efter den skitserede A-model før sommerferien. Op-

gaven gik på skift mellem medarbejderne som hver havde 14 dage til at få talt med alle 

børnene. Ledelsen vurderede at det var vigtigt at opgaven gik på skift mellem medarbej-

derne så børnene opbyggede tillidsfulde relationer til flere voksne i institutionen. Udgangs-

punktet for samtalerne var forskelligt. En medarbejder fortæller at hun fx startede med at 

spørge om børnene savnede børnehaven, eller at hun bad dem om at fortælle hvad de 

godt kan lide at lege. Hun startede også nogle gange samtalen med at spørge hvad børne-

ne havde foretaget sig i weekenden. Medarbejderne oplevede ikke at det var afgørende 

hvad de helt præcist talte med børnene om. De oplevede at de kunne have forskellige ind-

gange til at starte en samtale med det enkelte barn. 

 

Samtalerne var meget uformelle, og i nogle tilfælde foregik de med en mindre gruppe 

børn, fx på legepladsen. Med mere stille og tilbageholdende børn var det nødvendigt at 

anvende andre fremgangsmåder. En pædagog tog fx en stille dreng med i Netto så de 

kunne snakke på vejen. Pædagoger og ledelse er enige om ikke at presse børnene for me-

get; samtalen skal så vidt muligt føles rar og behagelig for børnene. Samtalerne varede 

mellem to og ti minutter. 

 

Ifølge flere medarbejdere og ledelsen var denne form for trivselssamtaler ikke ny for alle 

medarbejderne. Der blev dog introduceret et nyt element, idet trivselssamtalerne nu gen-

nemførtes mere systematisk og med alle børnene. Flere medarbejdere oplevede at det var 

svært at gennemføre samtalerne efter den skitserede model. De følte at det var påtaget, og 

de vurderer at børnene blev trætte af samtalerne. Disse medarbejdere vurderer også at det 

er en fordel hvis samtalerne kan foregå mere naturligt som led i det almindelige samvær 

omkring aktiviteterne i institutionen. Medarbejderne oplevede især problemer i forhold til 

den systematik som indebar at de skulle gennemføre samtaler med alle børn inden for 14 

dage. De oplevede at de nærmest jagtede nogle af børnene for at få dem til at deltage. 

Medarbejderne giver dog udtryk for at det også fremover vil være relevant at arbejde sy-

stematisk med at komme i kontakt med alle børn, men at perioden skal være længere – fx 

en måned. Så kan samtalerne finde sted på en mere naturlig måde i hverdagen samtidig 

med at det registreres hvilke børn man har talt med, og dermed kan man sikre sig at alle 

børn får opmærksomhed. 

 

Den anden model for trivselssamtaler – model B – blev gennemført i efteråret 2010.  

 

Medarbejderne vurderer at det var spændende at deltage i trivselssamtalerne sammen med 

personalet fra børnehaveklasserne. De oplever dog at der til dels mangler samarbejde på 

tværs af skole og SFO inden samtalerne bliver gennemført, og at det ville være hensigts-

mæssigt at følge mere op på samtalerne. De har ikke set de sociogrammer der blev udar-

bejdet efter samtalerne, og der har ikke været nogen fælles drøftelser af udbyttet af samta-

lerne. 
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Medarbejderne finder det relevant igen at gennemføre trivselssamtaler i samarbejde med 

personalet fra børnehaveklasserne. De mener at det gør det mere enkelt for børnene at der 

ikke skal gennemføres trivselssamtaler i begge institutioner. De foreslår at der fremover 

sættes et par timer af til fælles opfølgning, og at der bliver udarbejdet en fælles spørger-

amme der er relevant for begge parter, inden samtalerne gennemføres.     
    
    
RRRRelationer mellem børn og voelationer mellem børn og voelationer mellem børn og voelationer mellem børn og vokkkkssssnenenene        
    

IntentionIntentionIntentionIntention    

Den fjerde del af indsatsen handler om at arbejde systematisk med at skabe relationer der 

er præget af troværdighed, stabilitet og anerkendelse, mellem voksne og børn.  

 

Medarbejderne i SFO’en har i forhold til dette delområde bl.a. valgt at arbejde med at fore-

bygge uro og konflikter mellem børnene og anvende nye strategier når de finder behov for 

at irettesætte børn og løse konflikter. Det handler fx om ikke at hæve stemmen over for 

børnene, men i stedet gå hen til børnene og i højere grad møde dem i øjenhøjde. Desuden 

er det intentionen at medarbejderne skal arbejde med begrebet anerkendelse og udvikle en 

anerkendende pædagogik i institutionen. Det er bl.a. hensigten at medarbejderne skal 

drøfte forskelle og ligheder mellem ros og anerkendelse på et personalemøde. 

 

Projektmedarbejderne forventer at denne indsats vil medvirke til at opbygge relationer mel-

lem børn og voksne som er præget af gensidig respekt og tillid, hvilket er en forudsætning 

for at børnene kan tilegne sig sociale kompetencer og indsigt i sociale spilleregler. 

 

Indsats og Indsats og Indsats og Indsats og effekteffekteffekteffekt    

Ifølge lederen af SFO’en har medarbejderne arbejdet med at undgå at hæve stemmen over 

for børnene. Emnet er blevet diskuteret på et personalemøde med særligt fokus på hvornår 

det er i orden at hæve stemmen, og hvornår man skal undgå det. Det er i den forbindelse 

blevet tydeligt at medarbejderne har forskellige grænser i forhold til børnene og også for-

skellige vurderinger af om det er nødvendigt at ændre den hidtidige praksis. Medarbejder-

ne gav i november 2010 udtryk for at de ikke oplever at deres kommunikation med børne-

ne i særlig grad er forandret i projektperioden.  

    
Ud over den aktivitet der er beskrevet ovenfor, har SFO’en i projektperioden valgt at arbej-

de med en ny funktion som ser ud til at have betydning for mulighederne for at udvikle po-

sitive relationer mellem børn og voksne i institutionen. SFO’en har valgt fremover at have 

en medarbejder der fungerer som ”flyver”. Mens de øvrige medarbejdere er mere fast til 

stede på stuerne, har flyveren fokus på de børn som ikke deltager i aktiviteter på stuerne, i 

storrummet eller udenfor – de omtales også som ”de flagrende børn”. 

 

Den medarbejder der fungerer som flyver, har primært fokus på børnene. Flyveren taler 

med børnene og hjælper dem i gang med aktiviteter udenfor, på stuerne eller i storrum-

met. De medarbejdere der har varetaget denne funktion, vurderer at den giver et mere po-

sitivt syn på børnene. En ny medarbejder i SFO’en vurderer fx at det er en god måde at star-

te på fordi det giver mulighed for at lære børnene at kende. Opgaven er ifølge denne med-

arbejder at motivere nogle af de børn der ikke altid tør være med i aktiviteterne.  
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En anden medarbejder oplever at funktionen – især først på eftermiddagen – i høj grad kan 

sammenlignes med rollen som gårdvagt. Man skal have styr på børnene, skabe overblik 

over hvilke aktiviteterne der er i gang, og forsøge at sætte børnene i gang med aktiviteter-

ne. Men funktionen indebærer også muligheder for at tale med børnene og være sammen 

med dem på en anden måde end man er på stuerne. En medarbejder forklarer at opgaven 

fx kan være at få nogle af de flagrende drenge til at interessere sig for aktiviteterne. Hun 

fortæller om en gruppe drenge som løb meget rundt indenfor. Hun forklarede dem at de 

ikke måtte løbe indenfor, og gav dem samtidig nogle aktiviteter at vælge imellem. Drenge-

ne valgte selv hvad de ville foretage sig, og næste dag gik de uden videre selv i gang med 

at lege. Det er medarbejderens vurdering at børnene ikke altid har overblik over hvilke mu-

ligheder der er på de forskellige stuer og i storrummet, og flyverfunktionen kan hjælpe 

børnene med at blive inddraget i aktiviteterne. 
 

Det fremgår af interviewene at positionen som flyver desuden giver mulighed for at opdage 

om nogle af børnene har problemer, fordi der er tid til at være særligt opmærksom på en-

kelte børns relationer i løbet af dagen. Afdelingslederen fortæller at hun som flyver blev 

opmærksom på en pige som så ud til at have brug for nye relationer i SFO’en:  

    
Jeg observerede en pigegruppe og så at en pige blev kasseret efter ti minutters leg, 

også selvom hun havde fundet på legen. Jeg har også observeret hende stå i vores 

dør, og nu har vi rykket hende ind på en ny stue. 
 

Afdelingslederen vurderer altså at flyverfunktionen gør det muligt at iagttage børnenes re-

lationer og identificere eventuelle problemer på en måde der ikke er mulig når man er i 

gang med aktiviteter på stuerne. Afdelingslederen vurderer endvidere at der er forskel på 

de dage hvor flyverfunktionen bruges, og de dage hvor det ikke kan lade sig gøre: 

 

Der er mere ro når der er en flyver. Mere bevidsthed om de urolige børn. Ikke så 

mange der kommer og sladrer om at den og den slår osv. For det når flyveren at 

fange, der er mere ro på stuerne når flyveren er der. 
 

Samlet set fremgår det af interviewene at flyverfunktionen giver mulighed for at forebygge 

konflikter mellem børnene, men det kræver ifølge medarbejdere og ledelse at flyveren er i 

løbende kontakt med de øvrige medarbejdere. Den viden som flyveren opnår gennem kon-

takten med de enkelte børn, skal med andre ord videreformidles til de øvrige medarbejdere 

så de også i aktiviteterne på stuerne kan tage hånd om de pågældende børn. Det er der-

med en væsentlig udfordring for de medarbejdere der varetager funktionen, at de på den 

ene side skal igangsætte de børn der ikke af sig selv fordyber sig i aktiviteterne, og på den 

anden side videregive opgaven til de øvrige medarbejdere på stuerne.  

 

Medarbejderne har oplevet det som spændende at fungere som flyver, idet de vurderer at 

det giver ro og mulighed for at lære nogle børn at kende på en anden måde fordi man gi-

ver sig tid til at snakke med dem. Ledelsen vurderer dog at rollen som flyver ikke udfyldes 

på samme måde af alle medarbejdere. Ledelsen vurderer dels at det tager et stykke tid før 

alle kan se værdien af funktionen, og dels at det ikke er alle medarbejdere der passer lige 

godt i funktionen. Afdelingslederen prioriterede i første omgang at alle skulle prøve funkti-

onen som flyver for at sikre en fælles forståelse af at det er en krævende og vigtig opgave, 
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men fremover vil det være de personer der føler sig bedst tilpas med rollen, som vil vareta-

ge den. 

 

    
Struktur Struktur Struktur Struktur     
    

IntentionIntentionIntentionIntention    

Den femte del af indsatsen handler om at give aktiviteter og samvær en klar struktur og lø-

bende formidle hvad der skal ske. Medarbejderne har valgt at arbejde med struktur ved at 

udvikle og strukturere aktiviteter for de børn der ikke kan eller ikke vil deltage i de mere 

stillesiddende aktiviteter der foregår på stuerne. Konkret er det planen at placere en voksen 

i storrummet tirsdag til fredag fra 12.45 til 14.00. Denne medarbejder skal skabe kontakt 

med børnene der hvor de er, og arrangere aktiviteter der matcher disse børns interesser.  

 

Medarbejderne i SFO’en har en forventning om at den nye struktur vil medvirke til at skabe 

en fleksibel ramme der tilgodeser børnenes forskellige behov og dermed sikrer at alle børn 

kan tilegne sig sociale kompetencer og indsigt i sociale spilleregler.  

    

Indsats og Indsats og Indsats og Indsats og effekteffekteffekteffekt    

I SFO’en er der igangsat to nye indsatser som skal tilgodese ønsket om at give aktiviteterne 

en ny struktur: dels flyverfunktionen som er beskrevet ovenfor, og dels aktiviteter i stor-

rummet. En medarbejder har igangsat aktiviteter med fokus på rollespil, og i første omgang 

har man arbejdet med at fremstille sværd og kæmpe med dem. På lidt længere sigt – i for-

året 2011 – er det hensigten at arbejde videre med egentlige rollespil i skoven. Den medar-

bejder der primært varetager denne aktivitet, oplever indtil videre forløbet som spændende. 

Børnene har meget fantasi, og de har været meget motiverede for aktiviteten. Det har væ-

ret et centralt punkt at udvikle nogle regler for børnenes leg og kamp med sværdene. Fx 

har det ikke været tilladt at slå efter hovedet eller på en der ligger ned. I første omgang var 

aktiviteten målrettet de børn der viste interesse for det, men nu er man i gang med at for-

søge at motivere flere børn til at være med. En medarbejder konstaterer: ”Der er nogle der 

lurer, de skal lige se det an.” I starten var ganske få børn interesserede, men efterhånden 

har mange flere fået mod på at deltage. Det er hensigten at alle børn på længere sigt skal 

have mulighed for at fremstille et rollespilssværd, men ingen børn tvinges til at deltage i be-

stemte aktiviteter. 

 

Medarbejderne vurderer at aktiviteten indtil videre har haft en positiv betydning. Børnene 

leger, bruger deres fantasi, får motion og lærer at respektere fælles regler. En medarbejder 

forklarer: ”De ryger ud hvis de ikke kan overholde reglen. De lærer at være loyale og trofa-

ste over for de regler man sætter.” 

 

Ud over de konkrete aktiviteter i storrummet har ledelsen udviklet et nyt redskab i det dag-

lige arbejde med at organisere aktiviteterne i SFO’en. Det drejer sig om et ugeskema som 

angiver den enkelte medarbejders ansvarsområder og placering i forhold til aktiviteter den 

pågældende dag. Skemaet udfyldes hver onsdag for den kommende uge, og det justeres 

hver dag ved frokosttid. Ugeskemaet blev udtænkt fordi ledelsen oplevede et behov for 

overblik over aktiviteterne, og ud fra et ønske om at kunne begrunde når aktiviteterne ikke 

blev gennemført som planlagt, fx på grund af sygdom i medarbejdergruppen. På den måde 

bliver det synligt hvilke aktiviteter det er muligt at gennemføre de enkelte dage. Afdelings-
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lederen vurderer at behovet for mere systematisk planlægning er en udløber af projektet, 

og forklarer: ”Det handler om at jeg gerne vil sikre mig at de ting vi har aftalt med fx stor-

rummet, bliver bemandet, og at jeg kan forsvare når det ikke gør, fx på grund af sygdom.” 

 

Medarbejderne giver i interviewet udtryk for at de er tilfredse med det nye ugeskema som 

de vurderer skaber overblik. En medarbejder siger:    ”Det gør ens hverdag nemmere at det 
står på et stykke papir.” Den nye form for planlægning af aktiviteter i SFO’en er altså med 

til at skabe overblik og en klar struktur for medarbejderne som dermed også kan kommu-

nikere mere klart i forhold til børnene. Redskabet gør det ifølge ledelse og medarbejdere 

samtidig muligt at arbejde mere fleksibelt med tilbuddet af aktiviteter afhængigt af hvor 

mange medarbejdere der er til rådighed den pågældende dag.    
 

    
GenkendelighedGenkendelighedGenkendelighedGenkendelighed    
    

IntentionIntentionIntentionIntention    

Den sjette del af indsatsen handler om genkendelighed. Denne del af indsatsen går ud på 

at arbejde systematisk med at skabe genkendelighed for barnet på tværs af institutionerne 

ved at udveksle viden om praksis i de tre institutioner og lade aktiviteter, metoder og spille-

regler gå igen alle tre steder. 

 

De tre institutioner har i fællesskab besluttet at arbejde med ”de tre h’er”: hilse, hygiejne 

og hensyn. Desuden vil de bruge et særligt håndtegn til at skabe ro blandt børnene i for-

bindelse med voksenstyrede aktiviteter. Endelig skal institutionerne mødes for at drøfte me-

toder og aktiviteter og forventninger blandt hhv. børn og voksne og blandt faggrupperne. 

 

I SFO’en har medarbejderne valgt at arbejde med genkendelighed ved at prioritere møder 

med Tvillingehuset. Det er medarbejdernes intention at en medarbejder fra hver stue på 

skift skal deltage i møder med Tvillingehuset for at øge de to institutioners kendskab til 

hinanden. Møderne kan ligge om foråret ved overlevering og i løbet af efteråret eller vinte-

ren når en ny storbørnsgruppe starter op. Derudover kan de to institutioner holde møder 

når børnene fra Tvillingehuset er på besøg i SFO’en. Endelig vil medarbejderne præsentere 

de tre h’er for forældrene i forbindelse med et infomøde og tage forventningerne til de tre 

h’er op på det næste møde med skolen. 

  

Projektmedarbejderne har en forventning om at denne indsats vil medvirke til at skabe 

tryghed og forudsigelighed, hvilket er en forudsætning for at børnene kan tilegne sig socia-

le kompetencer og indsigt i sociale spilleregler. 

 

Indsats og Indsats og Indsats og Indsats og effekteffekteffekteffekt    

Ledelse og medarbejdere oplever at det i foråret 2010 lykkedes at etablere et bedre og tæt-

tere samarbejde med Tvillingehuset end hidtil og dermed en øget grad af samarbejde i for-

bindelse med overlevering af børnene. En leder konstaterer: ”Normalt får man bare sådan 

et overleveringsskema. Nu ringer de med det samme hvis der er noget med fx PPR. Der er 

kommet nogle forpligtelser og mere tillid og tryghed.” 

 

Det øgede kendskab betød at SFO’en i forbindelse med overleveringen tog kontakt til dag-

institutionen med det samme hvis medarbejderne oplevede behov for information. Tvillin-
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gehuset har desuden spillet en aktiv rolle i forhold til at overlevere børn og forældre til 

SFO’en. Set fra SFO’ens perspektiv har det tættere samarbejde bl.a. været gavnligt i forhold 

til vanskelige forældresamtaler. SFO’en havde behov for at kontakte forældrene til en dreng 

der oplevede vanskeligheder i forbindelse med starten i SFO’en. SFO’en udvekslede i den 

forbindelse oplysninger med børnehaven, og det betød ifølge lederen at SFO’ens medar-

bejdere var i stand til at handle meget hurtigere end de ellers ville have kunnet:  

 

Og vi kan mærke på drengen at de nu støtter op hjemme. Og jeg har sagt at hvis ikke 

jeg ser en bedring så bliver jeg nødt til at tage det op med PPR. Der ville være gået 

meget længere tid hvis ikke jeg havde de oplysninger om forældrene fra Tvillingehu-

set.  
 

Ledelsen præciserer at det kan være forskelligt hvordan børnene reagerer i forbindelse med 

et miljøskifte, og viden fra børnehaven kan betyde at SFO’en hurtigere kan reagere på 

uhensigtsmæssig adfærd eller trivselsproblemer. 

 

Ledelsen vurderer desuden at overgangen til SFO’en har været lettere for børnene fordi de 

kendte SFO’en på forhånd i og med at børnehaven havde anvendt SFO’ens lokaler i forbin-

delse med et teaterprojekt. 

 

I efteråret 2010 har SFO’en igen et samarbejde med Tvillingehuset om de børn der starter i 

SFO’en i foråret 2011. Storbørnsgruppen fra Tvillingehuset har været på besøg i SFO’en og 

anvender SFO’ens lokaler. Efter juleferien begynder SFO’en at besøge børnehaverne i om-

rådet med henblik på samarbejde om den kommende overlevering af børn.  

 

SFO’en har haft fokus på arbejdet med de tre h’er. Hygiejne og hilse repræsenterer dog ik-

ke en ny indsats. Medarbejderne oplever at det er svært at arbejde med begrebet hensyn i 

forhold til børnene. Medarbejderne forklarer i stedet børnene at de skal være mod andre 

som de vil have at andre skal være mod dem selv. Desuden har medarbejderne holdt et 

børnemøde hvor voksne og børn havde mulighed for at give udtryk for deres forventninger, 

fx i forbindelse med ture ud af huset, og hvor de drøftede regler for hvordan man behand-

ler hinanden. 

 

Medarbejderne anvender det aftalte håndtegn, fx under samlinger og på børnemøderne.  

 

    
Sociale sSociale sSociale sSociale spillereglerpillereglerpillereglerpilleregler    
    

IntentionIntentionIntentionIntention    

Den syvende del af indsatsen handler om sociale spilleregler og går ud på at afklare de 

voksnes forventninger til børnene og formidle dem tydeligt og kontinuerligt til børnene på 

en positiv måde. 

 

I SFO’en er der fokus på sociale spilleregler i arbejdet med de tre h’er under delindsatsen 

”Genkendelighed”. Derudover er der implicit i flyverfunktionen en opmærksomhed på at 

formidle de sociale spilleregler til børnene på en konstruktiv måde. 
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VurderingVurderingVurderingVurdering    af af af af den foreløbige indsatsden foreløbige indsatsden foreløbige indsatsden foreløbige indsats    i Gili Gili Gili Gilddddbro SFObro SFObro SFObro SFO    
Som det fremgår af notatet, har SFO’en igangsat aktiviteter i forhold til alle indsatsens syv 

dele. Nogle af de mest centrale aktiviteter og aktiviteter som videreføres fremover i SFO’en, 

er: 

• Gennemførelse af børneinterview med henblik på justering af SFO’ens faglige til-
bud og aktivitetstilbud til børnene 

• Gennemførelse af trivselssamtaler  

• Brug af flyverfunktionen for at etablere positive relationer til de børn der ikke del-
tager i aktiviteterne på stuen, og motivere dem til deltagelse i aktiviteter samt iden-
tificere børn som har behov for særlig opmærksomhed. 

 

Konkret indgår aktiviteterne nu dels i årsplanlægningen i institutionen og dels i den løben-

de planlægning i hverdagen. Fx skrives børneinterview og trivselssamtaler fremover ind i in-

stitutionens årshjul. 

 

Medarbejderne og afdelingslederen finder at det er vanskeligt at drage konklusioner om 

virkninger og resultater af indsatsen – dels på grund af at centrale dele af indsatsen kun har 

fungeret i en kort periode eller kun har været gennemført en enkelt gang, og dels fordi de 

oplever at den nuværende børnegruppe på nogle punkter adskiller sig fra tidligere år. Da 

SFO’en overtog den nye børnegruppe i maj 2010, oplevede medarbejderne børnegruppen 

som meget vanskelig, bl.a. var der mange konflikter mellem børnene. Medarbejderne og 

afdelingslederen vurderer at der efterfølgende er sket en vis udvikling i børnenes indbyrdes 

relationer. Mange børn er blevet bedre til at lege sammen, der er ikke helt så mange kon-

flikter, og de konflikter som opstår, er børnene blevet lidt bedre til selv at løse.  

 

I forhold til medarbejdernes indbyrdes samarbejde peger interviewene på nogle væsentlige 

resultater. Projektet har været et fast punkt på personalemødet der holdes hver onsdag, og 

ledelsen konstaterer at personalemøderne er blevet mere konstruktive, og at pædagogiske 

problemstillinger i højere grad drøftes på møderne. Medarbejderne formulerer sig ligeledes 

positivt om projektet og de nye muligheder for pædagogiske refleksioner. Medarbejderne 

oplever at projektet har skabt et nyt fællesskab i medarbejdergruppen, og at de samarbej-

der om at igangsætte de forskellige aktiviteter i projektet.  

 

Ledelsen konstaterer ved projektets afslutning at projektet har bidraget til en bedre forstå-

else af hvorfor medarbejderne handler på bestemte måder, og dermed til at udvikle pæda-

gogikken i SFO’en. Tidligere varetog medarbejderne ofte hver deres adskilte aktiviteter – 

uden præcise refleksioner over hensigten med aktiviteterne.  

 

Den større forståelse viser sig på to forskellige måder: 

• Dels ved en opmærksomhed på at alle børn skal have tilbudt de forskellige aktivite-
ter – ikke bare de børn der selv viser interesse 

• Dels ved at viden om børnenes interesser og resurser bruges når man forsøger at 
motivere børnene for de forskellige aktiviteter der tilbydes.  

 

Der er på den måde i nogen udstrækning skabt en større opmærksomhed dels på hele 

børnegruppen og dels på børnenes forskellige behov. I institutionen arbejdes der nu mere 

systematisk med at forsøge at tilgodese og skabe positiv kontakt med alle børn. Det er dog 

samtidig tydeligt at institutionen kun er nået et stykke af vejen i forhold til at få fuld gavn 



SideSideSideSide

14/14

 

 

DANMARKSDANMARKSDANMARKSDANMARKS    
EVALUERINGSINSTITUTEVALUERINGSINSTITUTEVALUERINGSINSTITUTEVALUERINGSINSTITUT 
 

af de redskaber der er taget i brug. De konkrete redskaber og metoder er blevet udviklet og 

afprøvet, men den viden der fx opnås gennem børneinterview og trivselssamtaler, kan 

fremover anvendes mere direkte i udviklingen af aktiviteter der sikrer at børnenes forskelli-

ge behov og resurser tilgodeses. 

 

    

    


