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Vi arbejder os frem mod klubstarten … 

 

I perioden januar frem til maj har vi specielt fokus på 

klublivet. 

Aktiviteterne afspejler den konkrete børnegruppe. 

Et fast element er 2 besøg i klubben, som vi fordeler 

over nogle dage, så børnene får ro til at se sig omkring. 

Datoer for klubbesøgene meldes ud i ForældreIntra. 

 

SFO har specielt fokus på selvstændighedstræning.  

I klubben er der ikke kontrolleret fremmøde som I ken-

der det fra SFOen. Børnene har selv et større ansvar 

for fremmøde og deltagelse i klubbens aktiviteter. 

 

Lommetørklæderne finder vi frem til  

afslutningsfesten sidst i april, som er en  

vemodig affære efter børn og voksne har haft mange 

gode timer sammen i 4 år. 

 

Klubstart 2. maj - en masse spændende nye år venter 

forude . . . . .  

LOKAL SAMARBEJDSAFTALE  
FOR OVERGANG MELLEM SFO OG KLUB 

  

2018/2019 
 

INDGÅET MELLEM   

SFO-KLOSTERMARKEN 

OG KLUB VIADUKTEN 



Mål for overgang mellem SFO og klub 
 

 kendskab til børn med særlige behov 

 kendskab til børnegruppen - med henblik på  

 kammeratskabsrelationer og interessefelter 

 at skabe samarbejdsrelationer/kendskab til  

 hinanden (SFO og klub) på ledelses– og  

 medarbejderniveau 

 klubpædagog/SFO pædagog med i overgang på be-

søgsdage 

 børn og forældre får en god afslutning af  

 SFO-tiden og forberedes til det nye miljø i  

 klubben 

 
 

 

 

Januar 2019 

Hvis barnet ikke ønsker 

tildelt klubplads, skal for-

ældrene afmelde senest 5 

dage efter modtagelsen 

Forældremøder i klasserne 

på skolen 3.09.18 

SFO formidler info  

vedr. klubstart 

Forvaltningen udsender info-

skrivelse om klubvalg til  

forældrene start januar ’19.  

 

Klubbens velkomstfolder ligger 

på:  klubviadukten.dk 
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To åbent-hus-dage 

 i  klubben  

tirs. d. 8. jan. ’19 og  

tors. d. 10. jan.’19 

I tidsrummet kl. 15-16:30 

Åbent-hus-dage i januar 

Klubbørn og forældre inviteres til at komme på besøg i 

klub Viadukten.   

Besøget er vigtigt for klubbarnet og familien! 

Åbenthus-dagene ligger så man kan besøge klubben, 

inden der skal svares tilbage til forvaltningen om klub-

valg. 

 

Åbenthus-dagene i 2019 er tirsdag d. 08.01.19. og 

torsdag d. 10.01.19 i tidsrummet kl. 15 –16:30. 
 

Deltagere: 

Forældre og kommende klubbarn. 

Ansvarlig: 

Klubleder 

 

Forældremøde onsdag d. 3. april i Klub Viadukten  

kl. 19-21 

 

Her fortæller klubbens personale om introduktions-

periode i klubben i starten af maj, og om klubbens ar-

bejde og aktiviteter. 

 

Folderen ’Velkommen til Viadukten’ ligger på klubbens 

hjemmeside. 

 

Deltagere: 

Forældre (uden børn) og personale fra klubben. 

 

Ansvarlig: 

Klubleder.  
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Overleveringsmøde med klub Viadukten 6. marts ’19 

 

Deltagere: 

Klubbens ledelse og personale,  primærpædagoger fra 3. 

årgang. 

 

Formål: 

Konkret opfølgning fra det årlige evalueringsmøde i au-

gust  

 Focus på kendskab til børn med særlige behov  

 kendskab til den samlede børnegruppe med fokus på 

sociale kompetencer, kammeratskabsrelationer og 

interessefelter 

 

Ansvarlig: 

Pædagogisk leder formidler dato til relevant SFO-

personale. Klubleder formidler tilsvarende til klubperso-

nalet. 
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Årligt evaluerings-

møde  28. august 

’19 kl. 10-12 

Samarbejdsaftale/ 

klubstart evalueres 

og revideres. 

Mødet afholdes på 

SFO 

Forældremøde i  

klubben  

ons. 3.april ’19 

kl. 19-21. 

Mødet er uden børn 

 

Klubstart  

Torsdag 

2. maj ’19 
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 Overleveringsmøde 

med klubben  

ons. 6. marts ’19  

kl. 10-12 

Mødet afholdes i 

klubben 



Hvordan når vi målene? 
Årligt evalueringsmøde tirs. d. 28.08.19 

kl. 10—12  

 

Deltagere:  

Klubbens ledelse og SFO-ledelse.  

 

Formål: 

Evaluering og revision af eksisterende samarbejds-

aftale. 

Generel information om overleveret børnegruppe — 

socialt engagement, kammeratskabsrelationer og 

børn med særlige behov. 

Aktuel personalesituation.  

Anbefalet cykelrute ligger på klubbens hjemmeside. 

Skole og klub anbefaler forældre at cykle ruten in-

den klubstart. Derudover anbefales at der etableres 

cykelgrupper klassevis. 

 

Ansvarlig for årlig revidering af samarbejdsaftalen: 

Pædagogisk leder. 
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Forældremøder i klasserne på skolen 3.09.18 

 

Deltagere: 

Forældre til børn i 3. klasse, klassens lærere og  

primærpædagoger fra SFO. 

  

Formål: 

Udover relevant information og dialog om klassens  

faglige mål og sociale liv, orienteres om overgang  

fra SFO til klub ved repræsentant fra SFO. 

Samarbejdsaftale SFO og klub udleveres på mødet. 

 

Ansvarlig: 

Klasselæreren indkalder til mødet. 
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