Hvem er vi?
Amagerskolens SFO er en SFO med fokus på udeliv, hvilket betyder at vores faste base er
udenfor ved bålhuset.
Vi har børn både fra specialcenter SYD og almen-delen på Amagerskolen. Det betyder, at vi er
en inkluderende SFO med normering og rum til alle børn. Vi vægter uddannet personale og vi
har ofte pædagogstuderende og erhvervspraktikanter i SFO’en.
Vi arbejder ud fra Ringkøbing-Skjern kommunes overordnede politikker omkring anerkendende
børne- og ungesyn.
Vi har også egne lokaler indenfor. Disse lokaler bruges om morgenen, hvor dagen starter med
en hyggestund og tilbud om morgenmad. Om eftermiddagen er vi ude – vi rykker ind ved
ekstreme vejrforhold.
Vores indendørsfaciliteter er funktionsopdelt, bygget op med puderum, medierum,
udklædning, krearum, byggehjørne, køkken/spiserum og børnenes bibliotekshjørne. Desuden
benytter vi hal og gymnastiksal.
Ved vores udebase har vi en dejlig legeplads med mange legeredskaber, køretøjer og 2
hoppepuder, leg/læringsspil på asfalten samt et skønt bålhus. Vi har en atriumgård med et
drivhus, hvor vi bl.a. dyrker kartofler, tomater og agurker, som vi bruger til vores
eftermiddagsmad. Vi har gode græsarealer til forskellige spil/lege og en multibane på asfalt.
Vores nærområde byder på både skov, sø og å i gåafstand.
Vores hverdag bygger på principperne om at føle sig:
•
•
•
•

set
hørt
forstået
taget alvorligt.

Ud fra disse grundsten arbejder vi med inklusion, hvor det enkelte barn er i centrum. Vi
tænker, hvordan vi tilpasser SFO'en til det enkelte barn, frem for hvordan vi får hvert barn
tilpasset SFO'en. Dette tænker vi bl.a. ind i lokalernes indretning, de pædagogiske aktiviteter –
og også individuelle aftaler med det enkelte barn. Vi evaluerer løbende, er opmærksomme på
hvad der fungerer og hvad der ikke fungerer - og handler ud fra dette, så vi kan opnå den
bedst mulige dag for hele SFO'en. Hver dag er der voksne til at lave aktiviteter, mens andre
voksne er ”relations-voksne”, som særligt har øje på at guide og hjælpe børnene. Vores mål er
at slutte dagen, så alle går hjem med en følelse af, at være set, hørt, forstået og taget
alvorligt.
Vores dagligdag er bygget på fri leg, krydret med forskellige aktivitets tilbud, der har afsæt i
natur og udeliv.
Det kan være tilbud som:
•
•
•
•
•
•
•
•

bevægelse
udendørs værksteder
”kreativiteter”
spil
konstruktionslege
højtlæsning
plads og rum til ro
tid til fordybelse

Vi tror på, at vores inkluderede SFO er en gevinst for alle, og er med til at skabe rummelige og
forstående børn og voksne. Her er plads til forskelligheder og vi tager hånd om hinanden.

