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Kære Forældre. 

Denne brochure omhandler Forårs SFO´en eller Mini, som den hedder her hos os.  

Vi tager udgangspunkt i de ti spørgsmål, som nye forældre oftest har stillet i forbindelse med 

deres barns start i Mini. 

Vi har haft Mini på Odense Friskole siden 2014 og den har igennem årene udviklet sig til det, den 

er i dag. 

Vi bestræber os på at bruge de fire måneder i Mini til at give børnene en tryg og rolig start på 

skolelivet, hvor de får skabt gode relationer til hinanden og får kendskab til skolens og SFO´ens 

rammer, struktur og dagligdag. 

Vi håber, at denne brochure kan give svar på nogle af de spørgsmål, som I evt. måtte have og 

ellers er I altid velkommen til at kontakte skolen for yderligere oplysninger og evt. besøg på 

skolen. 

  

Mange hilsner 

Odense Friskole 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

HVAD ER MÅLSÆTNINGEN FOR MINI? 

Målsætningen for Mini er: 

-at sikre børnene en glidende overgang fra børnehave over Mini til børnehaveklasse start i august. 

-at tilbyde et veltilrettelagt Mini forløb med engagerede voksne og velfungerende rammer. 

-at lade børnene være børn. Give plads til leg/samvær i mindre grupper/trygge rammer, hvor de 
voksne omkring barnet iagttager og støtter barnets/gruppens udvikling. 

-at gøre børnene fortrolige med skolens fysiske rammer, indskolingshus, skolegård, gymnastiksal, 
bibliotek mm. 

-at børnene forud for start i børnehaveklasse, får etableret et godt fællesskab/får gode venner i 
den gruppe de tilhører. Det er vores mål, at alle børn inden skolestart som minimum, har en tæt 
relation til et andet barn. 

-at der arbejdes målrettet og struktureret omkring børnenes sociale og personlige kompetencer. 

-at skabe en social fællesforståelse for husets værdier/regler for såvel børn som forældre. At både 
børn og forældre inden skolestart i august bliver fortrolige med rytmer, normer og regler i 
skole/SFO. 

-at skabe et forløb, som er trygt og som introducerer til, at børnene forud for skolestart får 
forståelse for og kendskab til skole/SFO´s hverdag. 

-at planlægge en dagligdag vekslende mellem leg og strukturerede aktiviteter. (Øve sig i at lytte, 
vente på tur, modtage fællesbesked og rette sig efter den mm.) 

-at skabe og fastholde motivation for tal, bogstaver, sang/musik, bevægelse og kreativitet. At 
kunne skrive sit navn, lave små opgaver, rim og remser, sang og bevægelse, tælle hinanden og 
andet man ser. Fylde hverdagen med aktiviteter og kreativitet tilpasset børnenes alderstrin. 

  

HVORDAN ER DAGLIGDAGEN I MINI? 

Vi åbner kl. 6.45 og i morgenpasningen indtil kl. 7.50, hvor der er mulighed for, at barnet kan spise 
sin medbragte morgenmad, hygge med spil, tegne, læse i bøger, lege med legetøjet eller for de 
meget morgenfriske tage en gyngetur eller en fodboldkamp i skolegården. 

Kl. 8.00 starter den del af dagen, som vi kalder for Mini og den varer indtil kl. 12.00. 

I Mini lægger vi vægt på, at der er en fast og ens struktur på dagen, som er genkendelig og med til 
at skabe tryghed hos børnene. 

Vi lægger vægt på, at det skal være nogle sjove og spændende måneder for børnene, hvor de 
lærer skolens rammer og struktur at kende. 

Vi blander planlagte aktiviteter med fri leg. 



Vi holder rundkreds med sjove lege, klipper og tegner, øver at skrive navn, tæller, maler på stof, 
papir og måske sten for at prøve forskellige materialer, synger og leger sanglege, leger gamle lege 
fra mormor/farmor var små, lærer rim og remser, hører eventyr og kapitelbøger. Vi leger, at vi er i 
biografen, sår karse og solsikker, går på tur i området og tager madpakkerne med, går på 
skolebiblioteket og låner bøger, leger ude i skolegården og leger inde i klassen med alt legetøjet.  

Vi bestræber os på at tilbyde mange forskellige aktiviteter, så børnene får mange oplevelser og 
bliver udfordret på forskellige områder. 

Vi arbejder med noget materiale, som hedder ”Hop ombord på Legeøen.” 

Det er et materiale med sproglege og en opgavebog, som bygger bro til den mere strukturerede 
undervisning, der finder sted i børnehaveklassen og det er forløberen til det materiale, der 
arbejdes med i børnehaveklassen. 

Ud over alle de planlagte aktiviteter, så lægger vi meget stor vægt på den frie leg, da det er der, 
børnene kan bruge deres egen fantasi, deres egne ideer og kan afprøve forskellige roller. 

Her bruger de deres sprog, motorik og øver sociale kompetencer. 

Det er ofte i den frie leg, at nye venskaber børnene imellem opstår og få rystet børnene godt 
sammen, gøre dem trygge ved hinanden og få skabt et stærkt fællesskab i klassen, det er det 
vigtigste i Mini, da det vil gavne dem i deres fortsatte skoleliv. 

Kl. 12.00 er Mini dagen slut og SFO´en begynder og så er de to Mini klasser sammen. 

Vi åbner foldedøren imellem klasserne, og børnene kan lege, hvor de gerne vil i de to Mini klasser, 
i børnehaveklasserne, i fællesrummet eller ude i skolegården. 

Vi tilbyder forskellige aktiviteter, som børnene kan deltage i, hvis de har lyst ellers kan de bruge 
legetøj, spille spil, tegne osv. 

Der er en stor grad af selvbestemmelse, da SFO´en er børnenes fritid. 

Kl. 14.00 holder vi samling, hvor alle Mini børnene fra de to klasser spiser sammen i den ene 
klasse. Her snakker vi om, hvad de har lavet om formiddagen, læser historie, synger eller leger små 
lege. Efter eftermiddagsmaden leger børnene igen, indtil de bliver hentet. 

Hver fredag har vi ”Fredagssang” kl. 14.00 til 14.20, så da spiser vi senere. 

Fredagssang er for alle i SFO´en og vi mødes på skolens Torv, hvor vi synger nogle sange, inkl. 
fødselsdagssang for de børn, der har haft fødselsdag i løbet af ugen. Det er en rigtig hyggelig måde 
at afslutte ugen på og ønske hinanden god weekend og I forældre er meget velkomne til at 
deltage. 

  

 

 

 

 



HVOR MANGE MADPAKKER SKAL BØRNENE HAVE MED I MINI? 

Børnene skal medbringe tre madpakker og en drikkedunk hver dag. 

En lille formiddagsmadpakke, som ikke skal på køl f.eks. et stykke frugt eller en bolle/et stykke 
brød. 

En madpakke til frokost, som vi spiser omkring kl. 11.30. 

En eftermiddagsmadpakke, som spises kl. 14.00 ved samlingen i SFO´en. 

Til alle måltider skal barnet bruge sin drikkedunk, som der er mulighed for at fylde fra 
”koldtvandshaner”, som vi har flere steder på skolen. 

Vi er opmærksomme på, at alle børn får spist og drukket nok hver dag, og vi gør meget ud af, at 
det skal være en stille, hyggelig og afslappet stund, når vi spiser f.eks. ved, at vi læser historie 
imens. 

  

SKAL BØRNENE MEDBRINGE SKOLETASKE OG PENALHUS I MINI? 

Nej, i Mini skal børnene ikke medbringe skoletaske og penalhus, men de må meget gerne have en 
børnehavetaske med, som de kan bruge til madpakke og drikkedunk, når vi går på tur i området. 
Skoletasker og penalhus får de først brug for, når de skal gå i børnehaveklasse efter sommerferien. 

  

HVAD MED SKIFTETØJ? 

Børnene skal medbringe skiftetøj, samt overtøj, sko/støvler, som passer til vind og vejr. 

Indgangen til Indskolingshuset sker gennem kælderen, hvor alle har hver deres garderobe. 

Her har de en krog til jakke/flyverdragt, en kasse til skiftetøj og en plads, hvor de kan stille deres 
taske. 

Indskolingshuset er et ”sutsko hus”, hvilket betyder, at alle børn skal medbringe sutsko. 

Husk navn i alle børnenes ting, da mange børn har det samme. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

ER DER MØDEPLIGT I MINI? 

Ja, i den del af skoledagen, som vi kalder for Mini, er der mødepligt. Det betyder, at børnene hver 
dag skal være her fra kl. 8.00 til kl. 12.00, medmindre de er syge, eller skal noget vigtigt. 

Grunden til, at vi har mødepligt, er, at vi gerne vil bruge de fire måneder i Mini til at få skabt et 
godt fællesskab børnene imellem, og gerne vil introducere dem til deres videre skoleliv, hvor alle 
møder kl. 8.00, og kommer hver dag. 

  

HVOR MANGE BØRN ER DER I MINI? 

Der starter hvert år 44 børn i Mini og de bliver inden skolestart den 1. marts delt i to klasser med 
22 børn i hver klasse. 

Vi har valgt denne model, da vi ønsker at give børnene den tryghed og overskuelighed, der 
kommer af at høre til et bestemt sted og som giver os mulighed for fra første dag at arbejde med 
at få skabt et stærkt fællesskab børnene imellem, som de kan have glæde af i deres videre skoleliv. 

  

HVORDAN ER PERSONALE NORMERINGEN? 

I morgen SFO fra kl. 6.45 til kl. 8.00 er der to eller tre voksne til at modtage og passe de børn der 
kommer tidligt. 

I Mini fra kl. 8.00 til 12.00 er der tilknyttet en primær pædagog til hver Mini klasse. Derudover 
kommer der hver dag forskellige andre ansatte fra SFO´en ind i Mini om formiddagen, således er 
der altid to voksne ved børnene i hver klasse i dette tidsrum. 

I SFO-delen fra kl. 12.00 til kl. 16.45 er der altid en af de to primærpædagoger fra de to Mini 
klasser, en fast SFO-pædagog samt en pædagogmedhjælper til at passe de i alt 44 børn, som er 
samlet fra de to Mini klasser om eftermiddagen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HVORDAN GØR I MED FORÆLDRESAMARBEJDET? 

Vi lægger meget vægt på forældresamarbejdet og forældreinddragelsen både i forhold til det 
enkelte barn, men også i forhold til skolen, hvor vi har en bestyrelse og også ofte inddrager 
forældre f.eks. i aktiviteter og udflugter. 

I forhold til Mini, så holder vi Introforældremøde inden barnet starter, hvor vi fortæller om vores 
skole og om Mini-forløbet. 

Vi holder forældresamtaler inden skolestart den 1. marts, hvor I forældre skal komme og fortælle 
om jeres barn. Her er det vigtigt, at information, der har betydning for barnets hverdag og trivsel, 
bliver oplyst, så vi kan give barnet en så god skolestart som muligt. 

I løbet af de fire måneder i Mini holder vi et fyraftensmøde med fællesspisning, hvor I forældre 
bliver orienteret om, hvordan det går i Mini og får mulighed for at lære forældrene til de øvrige 
børn i klassen at kende. 

Vi holder forældrekaffe ca. en gang om måneden fra kl. 14.45 til kl. 16.00, hvor vi byder på kaffe, 
te, saft og hjemmebag. 

Vi ønsker daglig kontakt med jer forældre i forbindelse med aflevering og afhentning af jeres barn, 
og derudover er det altid muligt at få en samtale. 

Vi er også meget opmærksomme på at holde jer orienteret om jeres barns trivsel og udvikling på 
skolen. 

Desuden er det vigtigt, at I forældre holder jer orienteret på Forældreintra, da det er der alle 
informationer kan læses. 

I bedes også bruge Forældreintra og skrive i ”Kontaktbogen”, hvis I har nogle beskeder om jeres 
barn eller hvis barnet er sygt, skal til tandlæge eller lign. 

  

HVORDAN ER ÅBNINGSTIDERNE OG HVAD KOSTER DET AT GÅ I MINI? 

Vi har åbent alle hverdage fra kl. 6.45 til kl. 16.45 undtagen i uge 28, 29 og 30, hvor vi holder 
ferielukket, samt dagene imellem jul og nytår. 

  

Priserne for Mini samt morgenpasning kan findes på skolens hjemmeside. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


