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Frisholm Skoles Fritidsdel 

 

Vi tager udgangspunkt i Silkeborg Kommunes Lærings- og Trivsels Politik, 

samt Frisholm Skoles værdier: 

Glæde – faglighed – kreativitet - fællesskab og anerkendelse 

 

Børns leg 

Da børn udvikler utrolig mange kompetencer ved at lege og dermed masser af 

læring, prioriteres legen højt i fritidsdelen. Der skal være plads og rum for 

børnenes egen tid, selvorganiserende lege og aktiviteter.  

Læring i den frie leg – børnenes egen tid: 

Socialt: 

Når børn leger, lærer de at samarbejde, 

forhandle, udvise omsorg (empati), løse 

konflikter og indgå kompromisser. 

I legen afprøver børnene den virkelighed, de lever i, og de øver sig i 

voksenlivet. De afprøver normer, rollemodeller og bearbejder de gode som 

mere voldsomme oplevelser. Selv de følelser, der er ”forbudte”, går an i legen. 

I børnenes egen tid knytter børnene venskaber på tværs af alder, social status 

og religion – de lærer af den mangfoldighed de møder ved hinanden. De lærer, 

at fællesskaber kan være forpligtende. 

Intellektuelt: 

I legen lærer børnene at planlægge og organisere. Børnene instruerer 

hinanden. Det er i legen deres kreativitet, fantasi, tolerance og ansvarlighed 

udvikles. Den læring, børnene har fra tidligere erfaringer, bliver brugt og 

udviklet. 

Motorisk:  

Den selvorganiserende leg forgår på barnets præmisser, derfor kan barnet 

også bruge sin krop optimalt og af lyst. Børnene afprøver og udfordrer sig selv 

og de andre motorisk, grænserne bliver flyttet. De oplever glæden ved 
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bevægelse og styrker deres sansemotorisk, rum og retningssans. Dette styrker 

blandt andet deres læse- og skrivefærdigheder. 

Sprogligt: 

Sproget er en vigtig del af børns leg. Sproget bruges konstant i legen. Der 

diskuteres, forhandles, iscenesættes, laves aftaler og løses konflikter. Sproget 

bruges, når der skal argumenteres for det, man vil eller mener. Der leges med 

sproget, når de påtager sig ex fars stemme, når de er en general eller hund. 

 

Ingen leg uden læring! 

 

Fritidsdelens fokusområder: 

• Glæde og tryghed 

• Samarbejdsevner 

• Motorik 

• Dannelse 

• Kreativitet 

• Socialisering 

• Selvtillid – selvværd 

• Selvstændighed 

• Den åbne skole 

• Læring – læringsmål 

• Information 

 

Fritidsdelen har en selvstændig egenværdi og har samtidig værdi i forhold til 

skolens undervisning. Derfor er det naturligt, at der er et godt og nært 

samarbejde mellem fritidsdelen og skolen. Alle pædagoger har understøttende 

undervisning og arbejder i årgangsteam med lærerne. 

I fritidsdelen er det frivilligt om man vil træne faglige opgaver. Det varetages 

ellers i morgenbånd og ”Lektie Café”. 

 

Pædagogernes vigtigste opgave er at understøtte og guide børnene i deres leg 

både i forhold til barnets egen udvikling og ind i fællesskabet.  


