Påfuglen
i leg og læring
Med denne brochure vil vi gerne præsentere Påfuglen (SFO’en) på As
Friskole. Vi ønsker i Påfuglen, at børnene føler sig trygge, at de er glade og
får mulighed for at udfolde sig.
Påfuglen er et sted, hvor man møder venner, oplever at være en del af
et fællesskab, har det sjovt, deltager i aktiviteter og fri leg. Der er et tæt
samarbejde mellem skole og Påfugl, både hvad angår personale og børn.
Et samarbejde, der gør, at tiden i Påfuglen bliver optimal for barnet.

Profil:
Leg og læring
Opdragelse til fællesskab
Bevægelse
Kreative tilgange til leg og læring
Plads til det enkelte barn

Vi arbejder bevidst med temaerne:
Personlige kompetencer
Gennem vores hverdag med børnene ønsker vi
at udvikle og fremme:
• At barnet oplever at kunne håndtere egne følelser
• At barnet oplever at være værdifuldt i sig selv og
i samværet med andre børn
• At barnet oplever at kunne tage initiativ og foretage valg
• At barnet oplever at kunne fordybe sig individuelt eller
sammen med andre børn
• Barnets selvværd, ansvarlighed og nysgerrighed
I praksis vil det sige at:
• Børnene vælger sig ind på aktivitet - her kan barnet lære
at tage initiativ og foretage et valg
• Børnene lærer at fastholde et valg, så de får tid til at fordybe
sig og gøre en leg færdig
• Børnene tilskyndes til selv at løse problemer
- med vejledning fra en voksen
• Det er naturligt for vores børn, at de store hjælper de små
Sociale kompetencer
Gennem vores dagligdag med børnene ønsker vi
at udvikle og fremme:
• Positive børn, der erkender vores normer og regler
• Positive børn, der kan forstå og følge en instruktion
• Positive børn, der kan udvise medmenneskelighed og
er opmærksomme på andre børns behov og følelser
• Positive børn, der kan tage ansvar for sig selv og en gruppe
• Positive børn, der er rummelige og kan rumme forskellige
børn
• Børnenes evne til at etablere og vedligeholde venskaber

I praksis vil det sige at:
• Vi ser børn blive glade over at se deres venner i Påfuglen
• Vi ser børn, der er gode ved hinanden
• Vi oplever, at børnene føler sig ansvarlige overfor hinanden
Sprog
Gennem samværet i dagligdagen vil vi udvikle børnenes
sprog og fremme:
• Evnen til at skabe kontakt og kommunikere
• Evnen til at forstå og anvende kropssprog
• Evnen til at lytte, fabulere, fortælle og genfortælle
• Evnen til at være med i samtale og dialog
I praksis vil det sige at:
• Vi hører glade og positive børn, der fortæller om deres
oplevelser i skole/fritid
• Vi hører opmærksomme børn, der vil passe på deres venner
og kan vise omsorg
Krop og bevægelse
Gennem daglig fysisk aktivitet vil vi fremme:
• Evnen til at bevare og udvikle barnets glæde ved
at bevæge sig
• Evnen til at træne motoriske færdigheder - grov og fin
motorik - beherske og bruge kroppen varieret
• Evnen til at få barnet til at se alle mulighederne med leg
såvel ude som inde
I praksis vil det sige at:
• Hver dag er der fysiske aktiviteter
• Vi går ture i nærområdet med børnene
• Vi prioriterer at være ude

De ansatte i Påfuglen
• Vi er gode rollemodeller ved at være som vi er med vores
gode menneskelige egenskaber – som at have empati og
humor og ved altid at være de samme
• Vi er synlige voksne, der gerne går i dialog med børn om
deres forskellighed, så accept opnås
• Vi er altid opmærksomme på, at børn kan have det svært og
skal have trygge og overskuelige rammer, der udfordrer dem
på deres eget niveau
• Vi ønsker at børnene skal se os som voksne, der kan snakke
godt med forældrene om stort og små
• Vi ønsker at være kulturbærere for det, som Påfuglen og
As Friskole står for

Lokaler
Påfuglen har til huse i egne lokaler på skolen. Vi har fællesrum
og små rum - de små rum er tema-rum, som f. eks lego-hule,
drenge-hygger eller købmandsbutik. Gymnastiksalen er altid
til rådighed. Vores dejlige skolegård og have betyder, at vi er
meget ude.

Aktiviteter
4 dage om ugen er der tilbud med f. eks leg og bevægelse i
gymnastiksalen, bagning, kreative aktiviteter, tema rum, slapperen mm. Børnene kan derudover lege fri leg i fællesrummet,
spille spil, få lektiehjælp mm. På skolens hjemmeside kan
Påfuglens ugentlige aktiviteter følges.

Vores hverdag
Vores dag begynder kl. 06.30. Der er mulighed for morgenmad.
Vi lægger vægt på en rolig og stille morgenstund, der giver en
god og sund start på dagen.
De store børn (2. klasse og opefter) bliver hentet ned i skolen
kl. 07.30. Påfuglen lukker kl. 07.45, hvor ”morgenåbneren” (en
lærer eller pædagog) følger resten af børnene ned i skolen og
ind i deres klasse. Påfuglen åbner igen ved skoledagens afslutning. Der er fælles opstart med afkrydsning.

Overnatning
En gang om året - som regel i juni måned - fortsætter Påfuglen
helt til næste dag kl. 09.30. Vi spiser sammen, laver bål, leger og
meget andet. Kl. 22.00 putter børnene sig rundt omkring på
skolen - og hygger sig med at være længe om at falde i søvn!
Lyset slukkes kl. 23.00 - og så er det rigtig hyggeligt. Næste morgen hjælper alle med oprydning og spiser lækker morgenmad.

Børnene fordeles på aktiviteter ved at vælge sig ind på aktivitetstavlen. Børnene deles i to grupper (store og små) til sund
eftermiddagsmad. Vi læser højt for børnene, mens de hygger
med frugt, hjemmebagte boller mm.
Vi giver fælles beskeder. Efter en lille time er børnene klar til
at gå til aktiviteter - vi prioriterer, at børnene får ro og tid til
denne stund med højtlæsning og noget at spise.
Påfuglen lukker kl. 17.00 - fredag kl. 16.00.

Påfugl og skole hånd i hånd
Vi har et tæt samarbejde med skolen, lærere og hjemmet. En
pædagog fra Påfuglen deltager i et ugentligt gruppemøde for
Lillegruppen (0.-3. klasse) for at fremme en god kommunikation. Vi har ligeledes teknologi (skoleintra), der fremmer tæt og
hurtig kommunikation mellem skole og SFO.
Påfuglen deltager i skole/hjem-samtalen for børnene fra børnehaveklassen og 1. klasse - gælder for de børn, der går i
Påfuglen. Derudover afholdes der et årligt fælles forældremøde. En medarbejder fra Påfuglen starter hvert år til april
indskolingsbørnene (Regnbuen) op, så de får en god og tryg
start på deres skoleliv på As Friskole.
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