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Høringssvar, mål- og indholdsbeskrivelser i SFO
Skolebestyrelsen på Dragør skole har følgende bemærkninger til udkastet til SFO mål og
indholdsbeskrivelser:
Ift. de punkter, som skoleudvalget har bedt skolebestyrelserne om forholde sig til:


Tilføjelse af tydelig slutdato. Administrationen foreslår at tilføje, at SFO mål og
indholdsbeskrivelser er gældende til og med skoleåret 2022-2023:

Skolebestyrelsen på Dragør Skole er enig i, at der tilføjes en tydelig slutdato og at SFO mål og
indholdsbeskrivelser vil være gældende til og med skoleåret 2022-2023.


Evt. tilføjelser af lektiehjælp. Administrationen foreslår, at der tilføjes et afsnit, der
beskriver hvordan SFO'en arbejder med lektiestøtte – forslag til afsnit er vedhæftet i
separat dokument "Læringsmiljø (lektiestøtte).

Skolebestyrelsen på Dragør Skole mener, at Bilag 4,2: Læringsmiljø (lektiestøtte) er et relevant
afsnit at tilføje, idet afsnittet gennem eksempler på aktiviteter konkretiserer, hvordan SFO’en
allerede fungerer understøttende i en bred forstand.
Skolebestyrelsen hæfter sig ved pointen om, at indskolingen i Dragør Kommune i udgangspunktet
er lektiefri, og at det derfor giver god mening, at lektiestøtte ikke skal etableres som faste
lektiecafeer, der yder specifik lektiestøtte.
Under intentionerne i bilag 4,2 mener Skolebestyrelsen, at der gerne tilføjes en værdi om at være
med til at stimulere læselysten – igen bredt forstået, og ikke som en konkret
læsetræningsaktivitet. Mere i retning af højtlæsning; fx i forbindelse med årets højtider eller som
et fast indslag i et rum, for de, der trænger til lidt ro eller ikke ved, hvad de skal lave.
Det fremhæves desuden, at de to elever i skolebestyrelsen begge påpegede, at selvom det kan
være rart med voksenstyrede aktiviteter, så er det også rart bare at lege, når man har fri fra
skole.
Skolebestyrelsen tilslutter sig således generelt tankerne bag de 7 pinde (4.1-4.7), med et ønske om
at sikre overensstemmelse mellem handleplanen og opfyldelsen i praksis.


Evt. tilføjelse af yderligere info om Gaming i SFO:

Skolebestyrelsen tilslutter sig en yderligere tilføjelse om gaming i SFO.
Skolebestyrelsen udtrykte i den forbindelse et stort ønske om, at de gaming-aktiviteter, der finder
sted i SFO-regi for de mindste 0.-2. klasse (på Strandengen) bør foregå som en del af en planlagt
aktivitet med pædagogisk sigte på digital dannelse – og altså ikke som ”spille-stue”. Desuden
mener skolebestyrelsen, at det bør foregå på SFOens eget udstyr (frem for børnenes/familiernes),
så snart dette bliver en økonomisk mulighed.
Dette vil give SFOerne mere reelle muligheder for at planlægge de gaming-aktiviter, de ønsker at
lave med børnene, idet de hermed kan styre, hvad de forskellige devices kan / indeholder (og ikke
indeholder), ligesom det giver børnene større muligheder for at deltage i disse aktiviteter på lige
fod – det er ikke alle familier, der ønsker at give deres barn ansvaret for dyr elektronik gennem en
hel skole- og SFO-dag. Desuden kan det føre til en uhensigtsmæssig forskelsbehandling, i forhold
til dem, der har fået device med hjemmefra og dem, der ikke har.
På Blushøj (3. klasses hus) giver det mening, at børnene i 3. kl. begynder at medbringe deres egne
devices, så de kan indgå i aktiviteter, der arbejder med digital dannelse / fx børnenes egen
tilstedeværelse på sociale medier, men også som forberedelse på et klub-liv, hvor der er "frit slag"
ift. devices samt adgang til disse.
Derudover en lille note til korrektur:
På side 12 i Mål og indholdsbeskrivelser for SFO 2020 står der:
4.8 Mål ”Ud fra de fem indsatsområder” – der er dog syv indsatsområder.
Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen på Dragør Skole

