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Bliv synlig i den
lokale SFO
Hvis I gerne vil have flere medlemmer i alderen 6-11 år, er det en god idé
at finde ud af, om I kan samarbejde med de lokale skolefritidsordninger
(SFO). På den måde kan I give børnene en smagsprøve på, hvad Jeres
forening er for en størrelse.
Vejledning i at blive synlig i den lokale SFO
Tidsforbrug: 3 timer

Vejledning
I mange kommuner lægger man op til, at SFO’erne skal samarbejde med lokalforeninger, så vær opsøgende og
kontakt de lokale SFO’er.
Inden I ringer til SFO'erne, er det en god idé, at I tænker over, hvilke aktiviteter I kunne forestille Jer at lave.
Derudover skal I overveje, hvilke eftermiddage I vil have mulighed for at sætte af til at lave aktiviteter med
børnene.
Det kan være rart for den der ringer til SFO'erne, at I, inden selve opkaldet, taler om, hvordan I vil præsentere
Jeres forening og Jeres tilgang til samarbejdet med skolefritidsordningen. For eksempel kan I lægge vægt på,
hvad Jeres forening kan supplere med, i forhold til det børnene får ud af at gå i SFO'erne.
Tjekliste til brug inden I kontakter SFO’erne:

Tjekliste
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hvilke SFO'er vil vi kontakte?
Er der medlemmer i vores forening, som har kontakter i nogle af SFO'erne og som kan være indgang
dertil?
Hvem tager kontakt?
Hvordan præsenterer vi os, se ”Elevatortalen”?
Hvilken aktivitet vil vi lave?
Hvilke dage har vi mulighed for at lave aktiviteter med SFO'erne?
Det er typisk muligt i tidsrummet 14-15. Aftal nærmere med SFO-lederen.
Ring til SFO-lederen. Kl. 11 er ofte et godt tidspunkt.
Medbring et opslag til SFO'en om at I har været der. I kan hænge det på indgangen til institutionen
eller på deres opslagstavle.
Giv børnene noget information med hjem. Fx en forældrefolder eller en invitation til et arrangement.
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