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Indsatser mod negativ social arv1 
 

 
Status i Gildbro SFO efter projektet 

 
Fokus og datagrundlag 
Dette notat fokuserer på hvordan Gildbro SFO arbejder efter at projektet er afsluttet i insti-
tutionen sommeren 2011. Notatet bygger på et interview med lederen og afdelingslederen, 
som også var en del af projektgruppen. Interviewet er foretaget i december 2011.  
 
Viden om det enkelte barns interesser/ Børneinterviews 
Under projektet indførtes børneinterviews med de enkelte børn med fokus på børnenes in-
teresser. Disse interview bliver stadig gennemført ud fra samme model som i projektet hvor 
børnene bliver præsenteret for billeder af aktivitetsmuligheder. Dog er nogle af billederne 
skiftet ud med billeder med større variation for at kunne tilbyde flere muligheder for bør-
nene. Afdelingslederen fortæller at det vigtigste ved interviewene er at vise børnene at de 
bliver hørt, og at der bliver gjort noget ved deres ønsker. Hvis børnene fremsætter ønsker 
om bestemte aktiviteter eller legeredskaber gør personalet hvad de kan for at opfylde øn-
skerne. Børneinterviewene bliver gennemført med børnene fra alle tre børnehaveklasser og 
ikke kun med projektbørnene.   
 
Relationer mellem børn og voksne og genkendelighed 
Afdelingslederen vurderer at personalet er blevet mere opmærksomme på relationerne mel-
lem børn og voksne og på tættere samarbejde personalet imellem. Børnene kan mærke at 
de er opmærksomme på det enkelte barn og deres behov.  
 
Den første tidbørnene er i institutionen skiftes medarbejderne til at gennemføre uformelle 
samtaler med alle børn. Dette skaber tidlig tillid mellem børn og voksne. Genkendeligheden 
og tilliden mellem børn og voksne styrkes yderligere gennem det øgede samarbejde mellem 
Børnehaven, SFO´en og skolen. Børnehaven kommer på besøg i SFOen inden børnene skal 
flytte over i SFO´en. Samarbejdet med skolen er blevet udvidet ved at skolen nu bruger 
SFO´ens bålsted og klatrevæg. Derudover skal SFO personale med til forældresamtaler på 
skolen i første klasse (projektbørnene). 
 
Ledelsen fortæller desuden at alle børnene kender de 3 H’er: Hilse, hygiejne og hensyn.  
 

                                                   
1 For nærmere oplysninger om projektet og indsatsen i Gildbro SFO henvises til notatet Analyse 
af indsatsen i Gildbro SFO. 
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Trivselssamtaler 
I projektperioden indførtes systematiske trivselssamtaler med alle børn. Dette er videreført i 
SFO´en i en form hvor personalet skiftes til at have 14 dage til at tale med hvert enkelt barn 
om deres trivsel og interesser.  
Afdelingslederen forklarer at de lægger vægt på at alle voksne gennemfører trivselssamta-
ler da samtalerne fører til øget tryghed i relationen mellem barn og voksen. Samtalerne bli-
ver også brugt til at finde ud af om der er børn med særlige behov af forskellig slags. Efter 
samtalerne deler personalet viden om børnene og igangsætter aktiviteter der skal tilgodese 
specifikke behov hos børnene. Og har i det hele taget informationen om børnenes interes-
ser med i det videre arbejde. Personalet har eksempelvis over en længere periode igangsat 
lege hver eftermiddag som tog udgangspunkt i børnenes interesser.  
 
Struktur 
Under projektet igangsattes to indsatser for at strukturere aktiviteter for de børn som ikke 
kan eller vil deltage i stillesiddende aktiviteter på stuerne. Disse to indsatser, flyverfunktio-
nen og aktiviteter i storrummet, er begge videreført efter projektets afslutning.  
’Flyveren’ er en pædagog som har til opgave at tage sig af de børn der ikke er i gang med 
aktiviteter på stuerne, i storrummet eller ude og hjælpe disse børn i gang med aktiviteter. 
Denne funktion har SFO’en bibeholdt og vurderer at det er med til at skabe ro og indfange 
de børn der render rundt.    
Aktiviteterne i storrummet kan være aktiviteter som eksempelvis stopdans og bagning. At 
inddrage storrummet til aktiviteter har skabt mere ro og rum til leg på stuerne.  
 
Forældresamarbejde via modtagerbevidst kommunikation 
Personalet har gennem projektet arbejdet på at få forældrene til ikke at forstyrre under 
samling. SFO’en har stadig skilte hængende der fortæller hvornår der er samling og at man 
ikke skal forstyrre. Derudover går personalet forældrene i møde udenfor stuen hvis de op-
dager at de er på vej under samling. Personalet sørger for at forældrene venter udenfor og 
får samtidig en snak med forældrene.  
 
SFO´en bruger stadig billeder på sedler som illustrativ støtte til forældrene. Børnene kan 
samtidig forstå hvad der står og husker i nogle tilfælde forældrene på aktiviteter og ting 
der skal medbringes.  
 
Generelt 
Projektet omhandlede en særlig børnegruppe, men ledelsen vurderer at der ikke er nogle af 
projektets dele der burde sorteres fra hvis der var tale om en anden børnegruppe. Redska-
berne er almenpædagogiske redskaber som alle børn kan have gavn af.  
Personalet vurderer at projektet har ført til mere medindflydelse for børnene, et l tættere 
samarbejde og generelt en øget bevidsthed i personalegruppen. Fremadrettet kunne ledel-
sen godt tænke sig at projektets indhold blev en integreret del af Miniklubben og ikke kun 
Satellitten, så børnene også ville få gavn af indsatserne her.  
 
Afdelingslederen beskriver hvordan mange af aktiviteterne og metoderne nu sidder under 
huden og er blevet til noget de gør automatisk i hverdagen.  


