
Hurlumhejhuset Hornum  

SFO tilbud til Hornum skole 

I Hurlumhejhuset er en af vores fornemmeste opgaver at skabe et fristed, hvor børnene føler 

sig trygge, er glade for at komme, og hvor de får opbygget gode sociale relationer samt 

selvstædighed. Vi arbejder med den anerkendende tilgang i vores pædagogiske arbejde. Det 

betyder, at vi ser og forstår hvert barn som unikt og prøver at sætte os i barnets sted og 

forståelse. 

Vi lægger vægt på at skabe et frirum, hvor der er en god omgangstone, samt ”højt til loftet” 

med plads til os alle. Vi oplever, at motivationen og samspillet vokser, når vi giver børnene 

medansvar og medbestemmelse for deres tid. Dette er med til at styrke børnenes selvværd.  

Vi arbejder ud fra fem fokusområder: Barnets sociale kompetencer/trivsel, legens 

betydning, kreativitet og udendørs bevægelse. 

Vi evaluerer jævnligt vores pædagogiske praksis med udgangspunkt i vores fem 

fokuspunkter.  

Tillid og tryghed 

Det er vigtigt for os, at børnene føler tillid til stedet og personalet, så de tør være sig selv, og at 

de kommer til os, når/hvis de har brug for hjælp. Tryghed er også en vigtig del af hverdagen, 

og denne udvikling vi er med til at bidrage med. For at skabe dette fundament er det af stor 

betydning med tydelige rammer, hvor børnene mærker vores engagement og varme, men 

samtidig også vores grænser og værdier. Værdier som vi deler med Hornum skole, hvor 

børnene oplever personalerne være en intrigeret del af det pædagogiske læringsmiljø. 

Legen 

Legen har stor betydning for børnenes udvikling. I legen opstår venskaber og børnene lærer 

at vise hensyn og give udtryk for egne følelser. Endvidere styrkes deres samarbejdsevner og 

tilgang til konfliktløsning. 

Legen understøtter børnenes kreativitet og fantasi samt afprøver forskellige roller.  

Gennem legen afprøver og bearbejder børnene de indtryk og oplevelser, som de får fra 

omgivelserne. 

  



Samarbejde med skolen 

I SFO’en arbejder vi naturligt videre med den dag, børnene har oplevet i skolen. Det er vigtigt, 

at børnene oplever den røde tråd fra skoleelev til SFO-barn. Vi er med til at sætte fokus på 

børnenes trivsel i klassen og i SFO’en. Børnene er selv med til at sætte ord på, hvad de mener, 

der er vigtig for deres trivsel i samspil med skolen og deres oplevelse af dagen.  

Aktiviteter 

 Vi lægger vægt på, at børnene får frisk luft og får rørt sig hver dag. Derfor er de flotte 
udeområder en del af vores faste aktiviteter. 

 Hurlumhejhuset er indrettet med mange lokaler som hver indbyder til stille leg, dukkekrog, 
kreativværksted, spille brætspil og andre finmotoriske opgaver. 

 Vi arbejder med de traditioner, der findes om højtiderne. F.eks. i december måned har vi 
værksteder, hvor børnene laver ”hemmeligheder.” 

 Er vejret ikke til ude leg, bruges også skolens idrætshal, hvor børnene f.eks. spiller 
hockeykampe, fodbold, tarzanløb eller laver gymnastik og dans, som er med til at styrke 
motorikken. 

 Vi laver ofte kreative aktiviteter, hvor børnene klipper og klistrer, snitter i træ og kreerer de 
mest fantastiske ting. 

Ud over ovenstående aktiviteter har vi fokus på at skabe en god balance i den selvvalgte leg. 

Børnene har behov for medbestemmelse efter en lang skoledag. Her afprøver de selv og 

opbygger venskaber på egen hånd. 

 

Hurlumhejhuset Hornum 

”Legen er vital for børns fantasi og udvikling” 

”Vi anerkender værdien af børns leg” 

”Vi udvikler os gennem leg” 

”Legen er barnets vigtigste sprog” 

 


