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Bevægelsespolitik 2017
Vision

Leg + læring = udvikling betyder på Assens Skole, at læring foregår i et
trygt og bevægeligt fællesskab i samarbejde med forældrene. Bevægelse
styrker det faglige niveau, og bevægelse er derfor en central del af livet og
hermed også skolelivet. Bevægelse er derfor en naturlig del af såvel
undervisningen som frikvarterer.
Hvilket for Assens SFO betyder, bevægelse og sundhed indgår som en
naturlig del af SFO’ens hverdag.
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At styrke fællesskabet
At der skabes motivation for læring og bevægelse
At børn får større glæde ved læring og bevægelse
At styrke børnenes faglige niveau
At styrke det sociale samvær, hvor vi igennem samvær respekterer
hinandens forskelligheder
At udvikle børnenes motoriske færdigheder
At børnene opnår større glæde og får erfaringer ved at bevæge sig
At hjælpe børnene til at opnå flere succesoplevelser
Alle børn får bevæget sig i løbet af ugen
At børnene udvikler sig motorisk og socialt gennem bevægelse
Bevægelsesaktiviteter hver dag, enkelte dage som skal-aktivitet så
som at gynge, rutsje, sjippe, løbe, spille bold og lave/deltage i
turneringer og rekordforsøg, mange gange med de voksne som
igangsættere
Indretning ind og ude i SFO’en der giver mulighed og lyst til
bevægelse: indendørs boldrum, puderum, multibane, legepladsen,
diverse mooncars og cykler mm.
Deltagelse i AssensBeløbet
Drøftelse af aktiviteter og børn på personalemøder i SFO, hvor der
ligeledes gives kollegial feedback
Billeder af aktiviteter, der kommer på MinInstitution
Orientering og drøftelse ved de to årlige skole/hjemsamtaler
sammen med skoledelen
Information/nyhedsbrev til forældrene via MinInstitution
Punkt på personalemøder i SFO én gang om måneden, hvor den
gode historie deles og der vidensdeles og deles erfaringer og ideer.
På møderne drøftes også kommende aktiviteter
Daglige drøftelser i personalegruppen
Evaluering af året i juni 2018 på personalemøder i SFO, hvor
bevægelsespolitikken revideres
Personalet deltager i pædagogiske workshops med DGI –
recertificering
Forældrene i SFO
Nærmiljøet fx børnehaven, hallen, specialtilbuddene på skolen,
lærerne/almen skolen,

