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Vi står altid til rådighed for yderligere spørgsmål  

på vores tlf. nr. 76 40 66 66 el. 76 40 66 93. 

Se endvidere på skolens hjemmeside  

 

www.moelholm-skole.dk 
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Velkommen til 

SFO & KLUB — YGGDRASIL  

på Mølholm Skole 

Tankegangen 1, 7100 Vejle.  

TLF: 20 59 97 33 eller 76—40 66 66  

E-MAIL: petno@vejle.dk 
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Vi ønsker jer hjerteligt velkommen i Skolefritidsordningen Ygg-

drasil. Vi er både SFO og klubtilbud for børn med særlige behov.  

 

Det er vores håb, at jeres barn vil komme til at føle sig godt tilpas 

i SFO, samt at vi får et godt og konstruktivt samarbejde med jer. 

Vi bestræber os på at gøre SFO til et godt fritidstilbud for børnene 

indeholdende de muligheder for udvikling, det enkelte barn har 

brug for. 

 

Med denne folder håber vi at kunne belyse/afklare nogle af de 

spørgsmål I sikkert har i forbindelse med jeres barns opstart i 

SFO. 

 

Er der nogle tvivlsspørgsmål, er I velkomne til at ringe/komme og 

få en snak. Vi sørger for kaffe og vil altid prøve at give jer et så 

fyldestgørende svar som muligt. 
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FYSISKE RAMMER 

 
Vi benytter skolens faglokaler helt frit - f.eks. gymnastiksal, bold-

banerne, sløjd, billedkunst, musik, hjemkundskab o.s.v. 

  

Vi benytter os meget af legepladsen ved indskolingen samt  

boldbanen ved udskolingen. Derudover bruger vi andre 

udenomsfaciliteter som fx mooncar området, skoven osv.   

 

 

 

TIL SLUT 

 
Vi håber, at vi med denne folder, har givet jer et indblik i vores 

hverdag og pædagogiske virke. 

 

Derudover er det vores håb at kunne etablere et godt og givtigt 

samarbejde med jer, samt at jeres barn vil trives i SFO. 

 

Vi bestræber os på konstant at give jer og jeres børn den bedst 

mulige hverdag i vores alles SFO. 

 

 

Venlig hilsen 

Personalet   

SFO´en i Centerklasserne på Mølholm Skole.  
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PÆDAGOGISK HVERDAG 
 

 

Hvert barn er tilknyttet en kontaktpædagog, der i dagligdagen 

varetager alt det praktiske/pædagogiske omkring det enkelte barn. 

Pågældende pædagog har kontakt/samarbejde med barnets 

kontaktlærer, og fører en løbende dialog med forældre enten via 

kontaktbog (som jeres barn får udleveret) eller ved 

forældremøder/forældresamtaler og anden personlig kontakt. 

 

Vi forsøger konstant at opfange og observere børnenes aktuelle 

behov, og derefter at tage udgangspunkt i disse. Vi prøver også på 

at have øje for de små ting, der gør hverdagen stor, men samtidig 

stiller vi også krav til, at de eksempelvis deltager i aftalte 

aktiviteter vi mener, de kan profitere af. 

 

Vi griber ind i konflikter børnene i mellem og løser dem sammen, 

men lader dem også løse dem selv i det omfang, de er i stand til.  

 

Personalet udvikler sig hele tiden fagligt gennem ”sparring” med 

hinanden og diverse kurser/uddannelser. Dette fører til gode 

diskussioner om, hvordan vi skaber de mest optimale muligheder 

for netop jeres barn. 

 

Vi udfærdiger én gang årligt handleplaner på det enkelte barn 

(beskrivelse af barnet samt delmål).  

Dette for at fastholde, hvad vi arbejder hen imod, og for året efter 

at kunne se, om det var de rigtige tiltag vi tog. 
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Skolelederen har det overordnede ansvar for skolen og SFO/klub. 

  

Det pædagogiske og personalemæssige ansvar varetages af 

skolens afdelingsleder for Centerklasserne.  

Personalet består af uddannede pædagoger samt et antal pædagog-

medhjælpere.  

 

Der lægges meget vægt på det tværfaglige samarbejde mellem 

lærere og pædagoger i Centerklasserne. 

 

Vi benytter skolens ude og inde faciliteter, og vi har egne selv-

stændige lokaler til såvel SFO 1 og SFO 2. 

 

Hver pædagog fungerer som kontaktperson for flere børn. 



4 

 

SFO´S ÅBNINGSTIDER: 

 

 

MANDAG: kl. 13.45 til kl. 17.00  

 

TIRSDAG:  kl. 13.45 til kl. 17.00  

 

ONSDAG:   kl. 13.45 til kl. 17.00  

 

TORSDAG: kl. 13.45 til  kl. 17.00  

 

FREDAG:    kl. 13.45 - til  kl. 17.00 

 

Derudover: Morgenåbning fra Kl. 6.30 til kl. 8.45. 

 

På Mølholm Skole er der altid lukkedage i ugerne 28, 29 og 30 

samt mellem jul og nytår, og dagen efter Kr. Himmelfartsdag.  

 

Derudover kan der være andre specifikke lukkedage, som 

meddeles på skolens hjemmeside og forældreintra.   

 

 
Af hensyn til vores planlægning og bedst mulig udnyttelse af vores 

personaleresourcer, vil vi bede jer om hurtigst muligt at give besked, 

hvis jeres barn ikke kommer i SFO på skolefridage og ferier.  
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 Vores mål er derfor: 

 At støtte børnene i at kunne trives i et fællesskab. 

 At tage udgangspunkt i det børnene kan. 

 At børnene udfordres. 

 At børnene udvikler selverkendelse. 

 At børnene oplever succes. 

 

At skabe medbestemmelse og medindflydelse: 

At børnene opnår så høj en grad af praktiske færdigheder som det 

individuelle handicap tillader.  

 

Følelsesmæssige kompetencer: 

Vi arbejder på, at børnene lærer sig selv at kende og bliver  

fortrolige med egne og andres følelser, samt at børnene lærer at 

reagere på en hensigtsmæssig måde. 

 Vores mål er derfor: 

 At styrke børnenes sociale færdigheder. 

 At børnene lærer at opleve egne følelser og forstå disse. 

 At børnene får forståelse for eget handicap. 

 At fremme børnenes selvværd og selvstændighed. 

 At lære børnene at mestre modgang, uden at det opfattes       

som et personligt  nederlag. 

  

 Normer, etik og moral: 

Vi vil give børnene forståelse af det miljø de er i, samt det  

omgivende samfund – dets normer, etik og moral. 

 Vores mål er derfor: 

 At give børnene en forståelse af hinandens forskelligheder 

og vise gensidig respekt. 

 At forberede børnene på/til at begå sig i samfundet. 

 At lære børnene en god omgangstone. 

 At gennem nærvær og samvær lære børnene hensigtsmæssig         

    adfærd til brug nu og senere.                                                             
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Vores mål er derfor: 

 At skabe en vekselvirkning mellem valgfrie og faste aktivi-

teter. 

 At tilbyde udfordrende og udviklende aktiviteter i forhold til 

børnene med henblik på at få succesoplevelser. 

 At sætte aktiviteter i gang på børnenes individuelle niveau. 

 At etablere lege og læringsmiljøer. 

 At skabe rammer for både afslapning og spontan leg. 

 At børnene oplever nærvær. Og succes i fællesskabet. 

 

Socialt samvær: 

Vi arbejder på at skabe tydelige og trygge rammer for socialt  

samvær, hvor sociale relationer opstår og trives.  

 

Vores mål er derfor: 

 At lære børnene sociale strategier til at begå sig i fællesska-

bet. 

 At skabe tid, rum og forståelse til sociale relationer. 

 At børnene oplever sig som en del af en gruppe. 

  

 Leg & kreativitet: 

Det skal være sjovt og spændende at være i SFO. 

 

 Vores mål er derfor: 

 At skabe et trygt og frit miljø, hvor der er plads til leg. 

 At skabe et miljø der appellerer til fantasi og kreativitet. 

 At børnene får mulighed og plads til egne ideer. 

 At børnene får støtte til at deltage i leg og kreative  

          aktiviteter. 

 

 Praktiske kompetencer:  
Vi tager udgangspunkt i børnenes kompetencer gennem forståelse 

og respekt for det enkelte barns specielle muligheder og vilkår. 
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GRUNDLÆGGENDE DAGLIG STRUKTUR 

 

Kl. 6.30 - kl. 8.15 

Vi modtager børnene ved busserne og i SFO. Der 

skabes rolige, trygge morgenrutiner fx spisning, 

oplæsning, spil mv.  

Undervisningen starter kl. 8.15. Vi gør meget ud af 

at forberede børnene på, at nu begynder skole-

dagen.  

 

FORMIDDAGE: (VARIERENDE): 

Undervisning i klasserne - Tværfagligt samarbejde 

mellem lærer og pædagog omkring det enkelte 

barn. (hvis det er muligt)  

 

Kl. 13.45: 

Vi åbner SFO, vi samles, synger, snakker sammen. 

Børnene leger/hygger sig. Forskellige pædagogiske 

aktiviteter indledes.  

  

 

Kl. 14.45: 

Vi spiser frugt fra vores kantine eller medbragte 

madpakker. De pædagogiske aktiviteter fortsætter.    

 

I løbet af eftermiddagen: 

Vi laver vores planlagte aktiviteter evt. med relati-

on til årstiderne og leger.  

 

Kl. 16.00 - kl. 17.00:  
Børnene afhentes.   
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I løbet af en uge er der planlagt diverse aktiviteter. Vi søger i høj 

grad at tilgodese de enkelte børns aktuelle behov/ønsker. 

Aktiviteterne er ofte de samme gennem en længere periode, og er 

som regel årstidsbestemte.  

Aktiviteterne vil skifte i forhold til behov/ønsker. 

 

Sideløbende med de planlagte aktiviteter, er der masser andre 

planlagte aktiviteter. Vi benytter flittigt skolens lokaler - 

gymnastiksal, musik, motorik, sløjd, boldbanen o.s.v. 

 

Som eksempel kan nævnes: 

 

1: Musik: vi spiller og synger / sanglege m.m. 

2: Lotteri. 

3: ”Tumling”: vi leger i gymnastiksalen, svinger i tov,     

      spiller hockey osv.  

4: Kreative aktiviteter i en mindre gruppe.          

6: Billedværksted: vi maler, klipper og klistre i fællesskab 

7: Udflugter: Med vores cykler eller på ”gå-ben drager vi i skoven  

     på eventyr og...............meget, meget mere.             
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PÆDAGOGISK MÅLSÆTNING 
 

Mølholm Skole er en af folkeskolerne i Vejle Kommune. Skolen har ca. 550 

elever fra børnehaveklasse til og med 9. klasse. 

 

Som en del af skolen har vi en Centerklasserække, der er Vejle Kommunens 

undervisningstilbud til elever med specifikke hjernedysfunktioner. 

 

Eleverne har organisk betingede (neurologiske) funktionsvanskeligheder som 

kan give vanskeligheder med hensyn til opmærksomhed, motorik og percepti-

on. 

 

Eleverne i Centerklasserne har specifikke indlæringsvanskeligheder i forbindel-

se med deres handicap og kan ikke med tilstrækkeligt udbytte følge undervis-

ningen i deres distriktsskole.  

 

Vi arbejder med egne specifikke mål for børnene, samt tværfaglige mål  

gældende for både skole og SFO. 

 

Alle børn på skolen er forskellige m.h.t. forudsætninger og behov. Derfor er det 

vores overordnede målsætning at tage udgangspunkt i det enkelte barn og 

SFO-gruppen, når vi tilrettelægger aktiviteter og indholdet i SFO-tilbuddet. 

 

Vi bestræber os på et godt forældresamarbejde. Dette gør vi bl.a. gennem  

daglig kontakt, løbende arrangementer og møder.  Både børn og forældre skal 

opleve SFO, som en forlængelse af hjemmet. Børnene skal i SFO tilbydes 

oplevelser og gives erfaringer, der rækker udover fritiden i det hjemlige. 

Indholdet i samarbejdet skal være dagligdagens små hændelser, hjemmet,  

SFO’s gensidige forventninger og en løbende dialog om det enkelte barns  

optimale udvikling. 

  

Vi arbejder på at give børnene en større tro på sig selv gennem det samspil, der 

skabes af sociale relationer og produkt/procesorienterede aktiviteter. Vi arbej-

der på at lade børnene udvikle sig dynamisk ved at se, høre og forstå dem og 

lade dem udvikle sig i det tempo deres funktionsniveau tillader. 

 

Vi arbejder på at skabe et godt socialt sammenspil i mellem børnene. Dette gør 

vi gennem forståelse af hinandens forskelligheder og ved at vise gensidig  

respekt.  Ordensreglerne på Mølholm Skole gælder også for SFO! 



10 

PRAKTISKE OPLYSNINGER 
 

1: TILMELDINGSBLANKET TIL SFO PÅ SKOLENS 

KONTOR. ELLER VIA SKOLENS HJEMMESIDE.        

 

2: AFDELINGSLEDER FOR CENTERKLASSERNE:  

    PETER NØDSKOV  

    

3: SKOLEDELSE: 

    SKOLELEDER: KRISTIAN PEDERSEN  

    VICEINSPEKTØR: PETER NØDSKOV 

    SFO-LEDER PÅ ALMENDELEN: ANITA JOHNSON/LISA   

    FÜRSTENBERG 

   SEKRETARIATSLEDER: MARIANNE LUND 

   SEKRETÆR: HEIDI J. PEDERSEN   

 

 

 
 

 

 

OG YDERLIGERE 
 

Se endvidere  

HJEMMESIDE : http://moelholm-skole.dk 
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Lejrskole:  

Skolen tager på lejrskole (som regel fra onsdag til 

fredag) hver andet år. Derudover kan der laves 

ekstraordinære udedage, hvis økonomi m.m. tillader 

det. Afdelingerne tager afsted hver for sig. 
 

 

 

 

 

 

 

Fødselsdage: 

Vi har noteret jeres barns fødselsdag i vores kalender, 

og afholder den med sang og sund mad mv. samt 

tilhørende flag. Hvis barnet ikke er tilstede på selve 

dagen, afholder vi fødselsdagen enten før eller efter. 

Der er fælles regler for, hvorledes vi afholder fødsels-

dage for ikke skabe unødige konflikter.  
 

 

 

Julearrangement: 

Kan være forskelligt fra år til år, men afholdes typisk 

én af de sidste dage før selve juleaften. 

 

Fastelavn: 

  Børnene møder udklædt og vi hygger sammen. Det 

  er efterhånden blevet en rigtig god tradition, hvor 

  børn og voksne hygger sammen. 
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Kaffe og boller: 

Forældre, søskende og bedsteforældre inviteres på en 

kop kaffe hver den 1 i hver måned. Her er der god 

mulighed for at få en uforpligtende snak med 

kontaktpædagogen eller andre forældre. Vi giver 

kaffen og brødet.  
 

 

Forældresamtale:  

Hvert efterår/forår afholder vi forældresamtale. 

Forældre til nystartede børn vil indenfor de første 3 

måneder blive inviteret til samtale, hvor vi også prø-

ver at være med fra skole og SFO. 
 

 

 

Forældremøde: 

I efteråret afholder alle afdelinger et forældremøde, 

her får I informationer samt mulighed for at stille 

spørgsmål i forhold til ”stort og småt”. 

Nye forældre kan her få en snak med de ”gamle” og 

”erfarne” forældre. 
 

 

 

 

Improviserede aktiviteter: 

I løbet af året har vi forskellige projekter/aktiviteter. 

Disse aktiviteter forløber  over længere perioder. 
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BEFORDRING/KØRSEL 

 

 

Kørsel foregår gennem kørselskontoret i Vejle. 

I skal kontakte Umove, hvis jeres barn er syg eller 

ikke skal i SFO/skole. Ved kørselskontoret kan I få 

hjælp af Bodil Bromose på Tlf. 76 81 23 04 eller U-

Move på 76 64 49 11.  

 

 

 

SFO har morgenåbent fra kl. 6.30 til kl. 8.15 for de 

børn, der ønsker dette tilbud. Disse morgener 

”vågner” vi stille og roligt med børnene, spiser 

morgenmad, hygger os og følger dem derefter til de 

enkelte huse. 

 

 


