
 

 

 

  

Mini Vulkanen 
 

 

Den gode overgang fra børnehave til skole 



Mini Vulkanen 
 

Østermarkskolens førskolegruppe ” Mini Vulkanen” er et tilbud til børn, som er 

indmeldt i skole og forventes at påbegynde undervisningen i 

børnehaveklassen til august 2021. 

 

Vesthimmerlands kommunes formål med førskolegruppe ”er at tilbyde 

barnet en glidende overgang fra børnehave til skole og SFO, samt tryghed 

inden for skolens rammer”. 

 

 

LÆRINGSFOKUS I MINI SFO  

I Mini SFO’en arbejder vi, som dagtilbud med de 6 pædagogiske læreplans 

temaer som grundlag for læringsfokus.  

 

De seks læreplanstemaer er:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PÆDAGOGISK METODE 

Vores pædagogik tager udgangspunkt i vigtigheden af, at børnene bliver 

mødt med anerkendelse af voksne, der har fokus på deres ressourcer. Vi 

mener at det er betydningsfuldt for børnene, at opleve tryghed, omsorg og 

venskaber i en ramme, hvor der er plads til at lege og være barn. 

 

Ud over daglige aktiviteter i Vulkanen samarbejder vi med børnehaver og 

kommende børnehaveklasser. 

 

En del af samarbejdet er at skabe tryghed og forudsigelighed for børnene i 

overgangen fra børnehave til skole. I den forbindelse låner vi medarbejdere 

fra børnehaverne i perioden i det omfang vi har mulighed for. 

 

I børnehaven har børnene arbejdet med det pædagogiske materiale 

”Legeøen”, der med forskellige lege har fokus på udvikling af barnets sprog 

og fantasi, hvilket vi fortsætter med i Mini SFOen .  I 0. klasse fortsætter 

materialet Legeøen med ”Hop om bord”. 

Vi har sammen med børnehaverne valgt at have en særlig indsats om 

mobning.  ”Fri for mobberi” kufferten bruger vi både i børnehaverne, Mini 

SFO og skolen.   

Alsidig personlig  

udvikling  

 
Social udvikling 

Kommunikation  

og sprog 

Krop, sanser og  

bevægelse  

 
Natur, udeliv og  

science  

 
Kultur, æstetik og  

fællesskab 



Specifikke mål 
 

AT BØRNENE: 

 Bliver tryg med SFO og skoles dagsrytme 

 Kender SFO og skolens sociale normer og regler 

 Kan modtage kollektiv besked 

 Selv kan tage tøj på, kende eget tøj, klare  

toiletbesøg,  

 Kan fungere i og sammen med en større  

gruppe børn 

 Får kendskab til farver, former, begreber 

 Kan skrive sit eget navn og kendskab til tal 

 Kan begå sig i trafikken i en gruppe af børn 

 

 

MINI VULKANENS DAGSRYTME 

 

  

11.00-11.30 
Frokost 

 

8.30-11.00 
Mini Vulkanen holder 

morgensamling og 

herefter 

pædagogiske 

aktiviteter 

6.25-7.30 
Mulighed for at 

spise medbragt 

morgenmad 

 

6.25 
Vulkanen 

åbner, fælles 

morgenhygge 

 

16.45 

(fredag 16.30) 
Vulkanen lukker 

 
 

14.00-16.00 
Indgår i fælles SFO 

aktiviteter, men har 

Mini Vulkanens 

lokaler som base 

 
 

13.30-15.00 
I tidsrummet kan 

børnene selv 

disponere, hvornår 

de har lyst at spise 

medbragt mad og 

frugt 

 
 

12.00-13.30 
Pædagogiske 

aktiviteter ude 

eller inde 

 



Mini Vulkanens Aktiviteter 
 

VALGFRIE AKTIVITETER OM EFTERMIDDAGEN KAN VÆRE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA OG INDSATSOMRÅDER FOR HELE VULKANEN 

 

   

  

 

 

 

  

Idræt og motorik 

Legeplads / udeliv 

 

Kreativt værksted 

Tegneværksted 

Træværksted 

Svømning 

Motion og 

bevægelse 

(DGI) 

Inklusion og 

fællesskab 



Praktiske oplysninger 
 

ÅBNINGSTIDER: 

Mandag-torsdag 6.25 til 16:45 

Fredag 6.25 til 16:30 

 

 

 

 

INDMELDELSER: 

Sker igennem Vesthimmerlands kommunes hjemmeside 

 

 

 

 

Du skal bruge NemID for at skrive dit barn op.   

 

MØDETIDER: 

Mini Vulkanens børn skal helst være i huset senest kl. 8:30.  

 

TØJ OG UDELIV: 

Børnene forventes at have tøj på/og med efter årstiden. Skiftetøj er en god ting, 

hvis uheldet er ude. Har jeres barn ikke noget skiftetøj med, kan vi blive nødt til 

at ringe efter jer. 

Det er også en god idé med nogle indendørssko, samt navn i/på alt barnets tøj. 

  

LEGEAFTALER/BESØG/FRI: 

Skal aftales mellem forældrene og personalet. Børnene får kun lov til at gå hjem 

til/med hinanden, hvis der på forhånd er givet besked i Vulkanen. Ligeledes vil vi 

gerne have besked via AULA, ved ferie eller, hvis de kommer senere end 8:30. 

 

 

 

  

www.vesthimmerland.dk > selvbetjening > digital pladsanvisning 



Praktiske oplysninger 
  

SYGDOM:  

Hvis jeres barn er syg, må vi ikke modtage det. Barnet skal kunne følge en 

normal hverdag i Mini Vulkanen, og det er ikke nemt, hvis man går og er 

halvsløj. Vi vil gerne, hvis I meddeler når jeres barn er syg.  

 

MORGENMAD: 

Mellem kl. 6:25 og 7.30 er der mulighed for at spise morgenmad.  

I skal selv sørge for både morgenmad og mælk.  

For de børn, som møder tidligt hver dag, må maden/mælken gerne stå i 

huset - husk navn på! 

 

MADPAKKER: 

Børnene skal have madpakke med både til ”formiddags frikvarter”, til frokost 

kl. 11.00. og eftermiddags frugt/mad. Der står altid vand til børnene, men de 

må også gerne have en drikkedunk med. 

 

 

LEGETØJ: 

Medbringes på eget ansvar. Vi kan desværre ikke passe på børnenes 

legetøj, og anbefaler derfor at børnene har så lidt legetøj med som muligt. 

 

  



Ferieplan 
 

For SFO/ Mini SFO i Vesthimmerlands Kommune 

I skolernes ferier er der åben i Vulkanen 

 

 

 

 

 

 

KOORDINERET FERIELUKNING  

Alle SFO/LBO, institutioner samt dagplejen er lukket i følgende dage/ perioder: 

 

 

 

 

 

  

 

MULIGHED FOR PASNING 

I sommerferien (uge 29 og 30) og fredagen efter Kr. Himmelfart vil der være 

mulighed for pasning i en af børnehaverne. 

Der kræves særlig tilmelding ved Jan ( jhh@vesthimmerland.dk)  

 

 

 

  

Kr. Himmelfartsferien:  torsdag/fredag  

Grundlovsdag  den 5. juni 

Sommerferien:              uge 29 og 30   

 

mailto:jhh@vesthimmerland.dk


 
 

 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SFO VULKANEN 

Telefon: 9966 8866 

https://oestermarkskolen.aula.dk 

Mini SFO  

 

En tryg overgang fra børnehave til skole 

 


