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– inspiration til det pædagogiske arbejde er første udgivelse i serien SFO-pædagogik. Mappen giver

inspiration og indeholder konkrete redskaber til den mangfoldighed af opgaver, der er i hverdagen i en SFO.

Det gælder emner som:
- Mål- og indholdsbeskrivelser

- Forældresamarbejde
- Samarbejde mellem skole og SFO
- Samarbejde i personalegruppen
- Dokumentation og evaluering

- Forstå og imødekomme børn i vanskeligheder
- Sproglig opmærksomhed

- Digitale medier
- Læringsstile
- Lektiestøtte

- Aktiviteter i SFO´en
- Love- og bekendtgørelser på området

Mappen indeholder dels baggrund og teori, oplæg til diskussion i personalegruppen samt konkrete ark til fri
kopiering. Med til mappen hører en cd-rom med den del af mappens materiale, man selv kan have brug for at

tilpasse egne forhold i den enkelte SFO.

Kopimappen er skrevet afMalene Erkmann, Susanne Harder, Kamilla Frimodt Madsen ogMai-Britt
Herløv Petersen. Forfatterne har alle mange års erfaring med arbejdet med pædagogiske processer i skoler og

SFO´er.
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