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I bekendtgørelsen for Mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger 
fremgår det, at formålet med beskrivelserne bl.a. er at fremme SFOens ind-
dragelse i opfyldelsen af folkeskolens formål.  

Et af folkeskolens formål er naturligvis, at eleverne lærer at skrive og læse. 
Derfor er det SFO-ens opgave at understøtte indskolingens indsats for sprog, 
læsning og skrivning. Da barnets læse- og skriveudvikling er kompleks og 
frem for alt individuel, må der tages afsæt i det enkelte barns nærmeste ud-
viklingszone. 

Endvidere retter bekendtgørelsen fokus mod at arbejde med barnets udvik-
ling, læring og dannelse samt udviklingen af barnets sociale og kommunika-
tive kompetencer. Derudover skal det fremgå af mål- og indholdsbeskrivel-
sen, i hvilket omfang og på hvilken måde SFO-en tilbyder lektiestøtte. 

Børn lærer mange forskellige steder – 
både i formelle og uformelle læringssi-
tuationer og -rum. I SFO-regi kan der 
ofte opstå uformelle læringssituationer, 
og her gælder det om at fange børnene 
dér, hvor læringsrummene kan opstå. 
At opstille formelle eller uformelle læ-
ringsrum garantere ikke nødvendigvis 
læring, da læring er en indre tilegnel-
sesproces. Barnet skal kunne finde me-
ning i læreprocessen, og derfor giver 
det stor mening at tage udgangspunkt i 
barnets interesser. Det er her SFO-en 
har stor mulighed for at gøre noget 
særligt. 

 

Lektiestøtte kan tænkes ind i SFO-ens 
hverdag på mange forskellige måder. Ét 
er at etablere et egentligt lektieværk-
sted, og ét andet kan være at tænke 

lektiestøtte ind i de øvrige aktiviteter. 
Lektiestøtte kan forstås bredt, således 
at det ikke kun omhandler lektier i tra-
ditionel forstand, men kommer til at 
handle om dannelse.  

Lektiestøtte samt skrive- og læsestøtte 
må gives på pædagogniveau. Det bety-
der, at støtten gives med udgangspunkt 
i pædagogens pædagogfaglighed. Pæ-
dagogen bør opmuntre barnet til både 
at læse og skrive – også børneskrift 
tæller her. 

Af stor betydning for barnets læse- og 
skrive kompetence er det, at barnet har 
et veludviklet ordforråd, samt at barnet 
besidder og videreudvikler fonologisk 
opmærksomhed. I den forbindelse er 
dialogisk læsning et virkeligt godt red-
skab. Derudover er forskellige lærespil i 
form af diverse brætspil også gode red-
skaber til at fremme barnets kommuni-
kative kompetencer. I denne sammen-
hæng er også PC/iPad velegnede. Her 
kan spilles diverse lærespil: Elevdelta 1 
og Matematik i Måneby 2, ligesom der 
kan læses i eksempelvis Superbog 3. 

                                        
1 http://www.elevdelta.dk/  
2 Mikroværkstedet: www.mikrov.dk  
3 http://www.superbog.dk/  


