SFO værdigrundlag
SFO-en skal danne rammen om en meningsfuld og indholdsrig fritid med udgangspunkt i barnets
behov og ressourcer.
Barnets fritid handler også om dannelse, udvikling og læring, hvorfor vi prioriterer samvær, fysisk
aktivitet og kreativitet i trygge rammer.
Vi lægger stor vægt på det enkeltes barn ressourcer og kompetencer og forsøger altid at skabe
nærhed og forudsigelighed for den enkelte.
Vi forsøger at skabe rum i rummet, for at kunne tilgodese de behov, som det enkelte barn har for
nærhed, tryghed, ro og kreativitet.
For at kunne skabe en genkendelig struktur er regler nødvendige. Regler er også brugbare i forhold
til at kunne begå sig i det store fællesskab, hvorfor vi lægger stor vægt på, at det enkelte barn får
mulighed for, at blive hørt samt være med til, at træffe egne valg inden for de givne rammer. Børn
har forskellige forudsætninger for at indgå i demokratiske beslutningsprocesser og omfanget af
det enkeltes barns medbestemmelse, skal altid afvejes i forhold til alder, evner og ressourcer.
Dette giver større ansvar for egen hverdag.
Vi lægger vægt på gensidig respekt imellem børn og voksne og imellem børn og børn. Vi oplever os
selv som engagerede rollemodeller, der hver dag forsøger at tilbyde børnene nogle aktiviteter der
matcher deres behov, hvorfor der altid er mulighed for udeliv, samt kreativitet.
Empati, glæde, nærvær og omsorg skal være grundlæggende værdier, udover gensidig respekt,
troværdighed, åbenhed og engagement som vi også anser for meget væsentlige i vores
pædagogiske arbejde. Vi forsøger derfor, at skabe forståelse hos børnene, for menneskers
forskellighed, grænser og ressourcer. Vi er ikke alle ens, men der skal være en plads til alle og vi er
alle lige meget værd.

”Fantasi er vigtigere end viden.
For mens viden peger på alt det, som er,
Peger fantasi på alt det, der vil komme”
(Albert Einstein)
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