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SFO under forandring Peter Allerup Hent PDF Sfo under forandring - samordning med skolen, pædagogiske
funktioner og pædagogmedhjælpernes opgaver er en bog om Skole-og Fritidsordningen. Bogen er resultatet
af en landsdækkende undersøgelse, der bygger på svar fra tre spørgeskemaer til aktører med tilknytning til
sfo'en: Skoleledere, sfo-ledere og pædagogmedhjælpere. Undersøgelsen er repræsentativ, og udvælgelsen er
foregået på grundlag af en tidligere totalundersøgelse af det samlede antal fritidsinstitutioner for børn i

alderen seks til ni år.Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse med to hovedformål:- at
afdække den aktuelle udvikling på sfo-området i forhold til de pædagogiske opgaver og aktiviteter, herunder
samarbejdet med skolen, samt ledernes forventninger til den kurs, samordningen mellem sfo og skole vil tage

i de kommende år. - at belyse det ikke-uddannede pædagogiske personale i sfo'en, deres pædagogiske
funktioner og deres rolle i det praktiske samarbejde mellem sfo og skole.
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