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Aalestrup skoles mini SFO — Mini-Spirerne — er et tilbud til børn, som er 

indmeldt i skolen og forventes at påbegynde undervisningen i børnehaveklassen i 

august 2020. 
  

Vesthimmerlands Kommunes formål med Mini-sfoer er at tilbyde barnet en 

glidende overgang fra børnehaven til børnehaveklassen og SFO samt tryghed 

indenfor skolens rammer. 

 

Mål og indhold for Mini-Spirerne,  med udgangspunkt i de pædagogiske 

læreplaner 2020 

 

Siden 2004 har alle dagtilbud i Danmark skullet arbejde med børns læring med 

udgangspunkt i en pædagogisk læreplan.  

I maj 2018 vedtog Folketinget nye regler om den pædagogiske læreplan. 

Lovændringen omfatter mange nye elementer. Derfor følger det også af de nye 

regler, at arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan igangsættes ved 

lovens ikrafttræden d. 1. juli 2018, men skal først være fuldt implementeret 

senest to år efter lovens ikrafttræden.  D.v.s. senest 1. juli 2020. 

Når SFOen modtager de kommende skolebørn pr.1. maj 2020, har børnene 

allerede været i gang med de styrkede pædagogiske læreplanerne siden august 

året forinden i deres respektive børnehaver. 

Derfor retter vi i Mini Spirerne mest fokus på de sociale relationer og 

fællesskab og har blikket rettet mod skolestart i de sidste måneder inden 

sommerferien.  

Endvidere kommer Mini-Spirerne til at møde børn, pædagoger og lærere i 0. 

klasse samt de øvrige SFO børn og pædagoger.  

Der vil blive faste lektioner hver uge i 0. klasse, hvor de kommende elever har 

børnehaveklassen samt de to lærere for sig selv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De gode overgange  

Aalestrup skoles førskolegruppe  ” Mini Spirerne” — er et tilbud til børn, som er 

indmeldt i skolen og forventes at påbegynde undervisningen i børnehaveklassen i 

august 2020. 

Vesthimmerlands Kommunes formål med førskolegrupper ”er at tilbyde barnet en 

glidende overgang fra børnehaven til skole og SFO samt tryghed indenfor 

skolens rammer.” 

I tæt samarbejde med byens to daginstitutioner har vi stor fokus på ”De gode 

overgange”. 

I 2020 er der opstart i Mini Kvisten pr. 1. maj. Der er et tæt samarbejde med 

daginstitutionerne Børnehuset Ålestrup og Ågades børnehave. 

Medarbejdere fra begge børnehaver og Ålestrup Skole/SFO planlægger i 

fællesskab mål og indhold for Mini Spirerne. 

Barnets oplevelse af de første skoleår er meget central for dets trivsel og 

oplevelse af det videre skoleforløb. Derfor er det afgørende, at barnet oplever 

tryghed og nærvær i overgangen fra daginstitution til skole/SFO.  

Skole/SFO indkalder forældrene til et introducerende møde vedr. skolestart og 

MiniSFO/SFO både i september og november måned. 

 

Læringsfokus i Mini SFO : 

Mini SFOerne arbejder med den styrkede pædagogiske læreplan, som er 

grundlag for læringsfokus 

De seks læringstemaer er: 

 Alsidig personlig udvikling 

 Social udvikling 

 Kommunikation og sprog 

 Krop, sanser og bevægelse 

 Natur, udeliv og science 

 Kultur, æstetik og fællesskab 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pædagogisk metode : 

Inden børnene starter i Mini Spirerne, har de sammen med børnehaven været på 

besøg i SFOen og skolen. Forud for opstart på Mini-Spirerne har de tilknyttede 

pædagoger fra SFO-Kvisten besøgt børnehaverne og mødt børnene på deres 

hjemmebane. I år følger der pædagoger med i Mini Spirerne fra børnehaverne, 

så overgangen bliver endnu mere tryg.  

Vores pædagogik tager udgangspunkt i vigtigheden af, at børnene bliver mødt 

med anerkendelse og at der er fokus på deres ressourcer. Vi mener det er 

betydningsfuldt for børnene, at de oplever tryghed, omsorg og venskaber i en 

ramme, hvor der er plads til at være barn.  

Vi forsætter børnehavernes arbejde med de pædagogiske læreplaner samtidig 

med, at børnene lærer, hvordan vi arbejder i 0.klasse.  

Vi vil arbejde på at give børnene medansvar og medbestemmelse.  

Vi vil arbejde hen mod, at børnene bliver selvhjulpne i forhold til af- og 

påklædning samt toiletbesøg. 

Ligeledes er det vigtigt at skabe en ramme, hvor der er plads til at lege og være 

barn samt styrke de sociale relationer gennem leg.  

Personalet i Mini Spirerne vil lave ugeplan/nyhedsbrev fra uge til uge indtil uge 

26. Herefter starter sommerferieperioden. 

 

Specifikke mål: 

At børnene:  

 Får en blid overgang fra at være de store i børnehaven til pludselig at være 

de små i skolen. 

 Bliver fortrolig med SFO og skolens dagsrytme. 

 Kender SFO og skolens normer og regler. 

 Oplever tryghed og trivsel  

 Bliver rustet til de pligter og rutiner, der følger med det at blive skoleelev 

 Får kendskab til farver, former og begreber. 

 Kan modtage en kollektiv besked. 

 Kan skrive eget navn og får kendskab til tal. 

 Kan fungere i og sammen med en større gruppe børn. 

 Samarbejde med børnehaveklasserne. 

 Fokus på fysiske aktiviteter i form af leg og bevægelse. Vi går i gymnastik 

salen/hallen  1 gang om ugen. 

 

 



 

Mini-Spirerne dagsrytme : 

 6.15                                        SFO-Kvisten åbner 

 6.15 – 7.50                              Mulighed for at spise morgenmad sammen    

                                                   med en pædagog fra Mini-Spirerne. 

 7.50 -  11.30                            Fast lagte aktiviteter ind eller ude   

 11.30 – 12.00                           Samling og frokost  

 12.00 - 13.05                           Aktivitet ude eller inde 

 13.05 – 13.20                           Frugt/mad 

 13.20 – 16.30                             Valgfri SFO aktivitet, men med pædagoger  

                                               Fra Mini-Spirerne og base i Mini-Spirerne 

                                                       på afd. A. 

 16.45  (fredag 15.15)               SFO-Kvisten lukker. 

 

 Basen for Mini-Spirernes børn er i den gamle SFO-bygning med adgang til 

hele SFO og skole. 

 Mini-Spirernes børn har deres eget garderoberum samt køleskabe til deres 

madpakker. 

 

Praktiske oplysninger: 

Åbningstider : 

Mandag til torsdag: 6.15—16.45 

Fredag                  :  6.15—15.15 

 

              Vi vil meget gerne at jeres børn er her senest kl 9.00. 

Vær opmærksom på dage hvor jeres barn skal ud af huset, at de er her til den 

angivne tid. 

  

Sygdom: 

Hvis jeres barn er syg, må vi ikke modtage det. Barnet skal kunne følge en normal 

hverdag i Kvisten, og det er ikke nemt, hvis man er halvsløj. Vi vil gerne, at I 

giver besked, når jeres barn er syg. 

 

 

 

 

 



Giv Mini-Spirene besked: 

Send SMS til vores sms-system ”SFO-assistenten. 

Send SFO KVIST + besked til 1999 

(eks.: SFO KVIST Ole 2.B holder fri i dag ) 

 

Legetøj:  

Legetøj medbringes på eget ansvar. Vi kan ikke passe på børnenes legetøj, og 

anbefaler derfor at børnene har så lidt legetøj med som muligt. 
  

Aktivitet i Mini-Spiren kan være : 

 Tur-dag ugentlig 

 Gymnastiksal/hallen ugentlig 

 Maddag (der kommer opslag) 

 Ugentlig lektion i kommende klasselokale med deres kommende lærer 

 Personalet som bliver tilknyttet Mini-Spiren udarbejder en ugestruktur 

som går fra kl 9.00 til kl 13.20. 

Derefter er der valgfrie aktiviteter som kan være : 

 Gym.sal / Hal 

 Legeplads/udeliv / bål 

 Kreativ værksted 

 ”Fed onsdag” med forskellige tilbud 

 Plads til fri leg med andre børn på hele Kvistens område 

 

               HUSK udetøj og skiftetøj.          

Morgenmad: 

Kvisten tilbyder morgenmad mellem kl.6.15 og 7.30.                                            

Der er mulighed for cornflakes, havregryn, knækbrød og evt. boller. 

 Madpakker: 

Børnene skal selv medbringe madpakke både til ”formiddags frikvarter” og til 

frokost kl. 11.30 samt frugt eller lign. til eftermiddagsmad. Børnene tilbydes 

vand eller mælk til deres mad.  

  

 

 

 



Legeaftaler/besøg/fri: 

Skal aftales mellem forældrene og personalet. Børnene får kun lov til at gå hjem 

til/med hinanden, hvis der på forhånd er givet besked til Kvisten. Endvidere kan 

I bruge SMS-systemet, ved aftaler om hvem der henter eller hvem jeres barn 

skal gå hjem sammen med. Måske AULA til den tid er systemet, hvor aftaler 

skrives. 

 

Koordineret feriepasning i Børnehuset Ålestrup  

 

Kr. Himmelfartsferien 2020      Fredag d. 22. maj 

Grundlovsdag               2020        Fredag d. 5. juni 

Sommerferie               2020      Uge 29 og 30 fra 

        13. juli til 24. juli  

SFO Kvisten er lukket på de almindelige helligdage. 

  

Husk senest 15. april at oplyse –om der er brug for pasning d. 22. maj og 

Grundlovsdag d. 5. juni. Ligeledes ugerne 29 og 30 inden d.6. maj  

til Mona Elmgreen SFO-leder på Kvisten tlf.: 5158 8083 

De voksne i Mini-Spirene og som følger med i 0.klasserne samt i 1. klasse: 

       

 

 

 

        

              Christina Kristensen       &       Jannie Møller Sørensen 

Endvidere får medarbejdere som kender huset også sin gang hos Mini-Kvist 

børnene samt personale fra Børnehuset i overgangsperioden. Vi sætter opslag op 

med billede og navn, når vi ved mere   

 

 

 

 



 

 

 Yderligere oplysninger : 

Kontakt SFO Kvisten afd. A: tlf. 9966 9338 

Kontakt SFO Kvisten afd. B: tlf. 9966 9339 

  

Leder:    Mona Elmgreen Petersen  tlf.nr.: 5158 8083 

                  Mail : mept@vesthimmerland.dk 

 

Skolen og SFOens hjemmeside : www.aalestrupskole.dk  

                                     

                                    Mini Spirerne 

     Den gode overgang fra børnehave til skole   
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