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SFO/AKS er en arena for vennskap, fellesskap og mangfold, lek og humor, fantasi
og kreativitet, aktivitet, refleksjon, nysgjerrighet og utforsking. Vi har kursholdere
med kunnskap og erfaring innenfor alle disse temaene. Det å være en del av
personalgruppen, og det å være leder, har sine spesielle utfordringer. Vi har kurs
som er tilpasset ønsker og behov vi får fra dere som jobber i sektoren.

KURS DU KAN MELDE DEG PÅ
Noen av kursene i denne katalogen arrangeres som åpne kurs rundt omkring i landet. Det betyr at du som enkeltperson kan
melde deg på et hvilket som helst kurs, alene, eller sammen med kolleger. Besøk hjemmesiden vår på www.bro.aof.no for å se
detaljer for hvert enkelt kurs. Dersom du ikke finner en dato som passer for deg, eller kurset arrangeres langt unna der du bor,
må du gjerne ta kontakt med oss. Kanksje kan vi arrangere et kurs på ditt hjemsted.

KURS DU KAN BESTILLE
Alle våre kurs kan bestilles til din skole, kommune eller fylkeskommune. Kanskje vil dere ha et bestemt kurs til et helt
personale, eller arrangere en fagdag sammen med naboskolen?
Alle kurs kan spesialtilpasses deres behov. Ta kontakt med oss.

PÅMELDING
Påmelding til halvdagskurs fra kroner 895,Påmelding til heldagskurs fra kroner 1695,-

BESTILLINGSINFORMASJON
Halvdagskurs (3 timer) kroner 15 900,- for inntil 100 deltakere
Heldagskurs (6 timer) kroner 24 900,- for inntil 100 deltakere
Pris for veiledning eller kursrekker etter avtale
Reise og opphold for kursholder kommer i tillegg
Prisene gjelder for skoleåret 2019/2020
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DEN GODE BARNDOM
Livsmestring og robusthet er to nye begreper i skolens læreplaner. Barn skal vokse opp til å bli gode samfunnsborgere som er
i stand til å ta vare på seg selv, og takle både medgang og motgang. Barn trenger rike opplevelser som bidrar til å utvikle god
selvfølelse, tillit til andre mennesker og tro på egne evner.
Hvilken rolle har SFO/AKS i dette? Hvilke rammer kan vi skape for å støtte barns livsmestring? Hvordan kan vi voksne skape
et godt miljø for lek og læring, vekst og utvikling?
Vi skal støtte barn når de prøver og feiler, bidra til å skape en arena der barn kan bli gode problemløsere, og ha kunnskap om
lek. I tillegg skal vi være lojale og pliktoppfyllende kolleger og bidra til et godt arbeidsmiljø, og skape trygghet for foreldre slik
at de har tillit til skolefritidsordningen. Alt dette, i løpet av noen få hektiske timer midt på dagen.
Kursinnhold
• Hvordan skape tid og rom for gode opplevelser?
• Du er et forbilde! – om voksenrollen og dens betydning i samspillet med barna
• Å prøve og feile – å bli robust
• Hva er egentlig frilek?
• Hvordan lærer barn å bli gode problem- og konfliktløsere?
• Prosjektarbeid – om å være på vei
• Den gode kollega
• Endringskompetanse
• Utfordrende barn, kolleger og foreldre
Kurset tar deg med på en reise i SFO-hverdagen, med oppturer og nedturer, med prøving og feiling og suksesshistorier. Det
blir garantert en annerledes kursdag basert på praktisk erfaring og med mange gode tips og råd og verktøy til å ta med hjem
til egen arbeidshverdag!

Kursholder er Jahn Svensen Aasebø

DEN GYLNE MIDDELVEI MELLOM BARNAS LEK OG ORGANISERTE AKTIVITETER – FINNES
DEN?
Hvordan kan vi tilby en spennende og variert hverdag for barna i SFO/AKS?
Dette kurset handler om effektiv organisering og tilrettelegging av de gode aktivitetene, og betydningene av aktive og
tilstedeværende voksne.
Kursinnhold
• Lekens egenverdi
• Aktivitetstilbud tilpasset alder og kjønn
• Progresjon i tilbudet – noe nytt for hvert årstrinn
• Samarbeid med skolen – læringsstøttende aktiviteter
Personalets ansvar og oppgaver:
• Aktive og tilstedeværende voksne – forventninger, oppgaver, ansvar
• Hvordan skape et godt klima og et kreativt arbeidsmiljø på arbeidsplassen?
• Likeverd/barns medbestemmelse
• Å bygge gode relasjoner til barna
• Å være en god rollemodell

Kursholder er Aud Jane Stokkeland Stender
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LEK FOR LIVET
Leken er barnets naturlige væremåte, den kommer av seg selv, tenker vi. I SFO/AKS har vi optimale forhold, der vil lek og
vennskap blomstre. Men leken er mye mer nyansert og komplisert enn det vi ser ved første øyekast. Det kreves en dypere
forståelse, samt bevissthet i egen kommunikasjon og deltakelse i samspillet med barna. Hvordan skal vi beskytte, støtte og
utvikle leken?
Kursinnhold
• Hva er lek, og hvilken betydning har den for den gode barndom?
• Voksnes tilstedeværelse i leken – oppfølging, støtte, veiledning, inspirasjon, motivasjon til vennskap, stimulering av språk
• Hvordan kan lekemiljøet tilrettelegges som støtte for læring?
• FNs barnekonvensjon som grunnleggende prinsipp for all virksomhet i SFO/AKS
• Refleksjon med utgangspunkt i praksisfortellinger

Kursholder er Anne Holsæter Nordbye

LEK OG LÆRING – HÅND I HÅND
Er det mulig å ha læringsstøttende aktiviteter i SFO/AKS når hjertet banker for barnas fritid?
JA – og på dette kurset får dere vite hvordan!
Det er de voksne som skal ha læringsfokuset, by på nyttig kunnskap og presentere nye ting. Barna skal leke og ha det
morsomt! Læringsstøttende aktiviteter i SFO kan være et verdifullt bidrag til barns utvikling, og fungere som et sosialt
utjevnende tiltak.
De fem grunnleggende ferdighetene i Kunnskapsløftet er: lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter. Dette er
ferdigheter man trenger hele livet, og skal vi bli skikkelig gode må vi øve og trene! Kan de barna som ønsker det få muligheten
til å øve litt ekstra på disse ferdighetene i SFO-tiden?
Kursinnhold
• Hvordan kan vi vekke barnas nysgjerrighet og lærelyst?
• Hvordan kan vi gi barna gode og morsomme mestringsopplevelser?
• Hvorfor er gode leseferdigheter så viktig for barn?
• Hvordan kan vi invitere barna inn i bøkenes verden?
• Er det mulig å leke seg til bedre regneferdigheter?
• Kan vi ta i bruk de digitale mulighetene som finnes – også i SFO-tiden?
• Hvordan kan vi styrke barnas lese- og regneferdigheter gjennom fysisk aktivitet?
Kurset er konkret og praksisnært, og inneholder mange gode tips til læringsaktiviteter dere kan gjennomføre i egen SFO/AKS.
Hvem sier at det å lære nye ting ikke kan være gøy?

Kursholder er Line Aunaas
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HODE, SKULDER, KNE OG TÅ – HVERDAGSMESTRING FOR BARN I OVERGANGEN MELLOM
BARNEHAGE OG SKOLE
Barn lærer med kroppen, og bevegelse spiller en stor rolle i barnets totale utvikling. De fleste barnehager har førskolegrupper
hvor det jobbes godt med skoleforberedende aktiviteter, kanskje spesielt innen språk og matematikk. For å mestre
utfordringene i hverdagen, må hode, armer og bein jobbe sammen. Uten god motorisk kompetanse strever barna unødig med
enkle oppgaver som å sitte stille på en stol, ha kontroll på blyanten, gå på do alene, kle på seg raskt nok til å få glede av lek i
friminuttet og mye, mye mer.
Som fysio- og ergoterapeut, med daglig tilknytning til barnehager og skoler, har kursholderne lang erfaring med barn som
strever med praktiske ferdigheter det forventes at de kan når de begynner på skolen.
Kurset inneholder en oversikt over 5-åringenes normalutvikling og utfordringer, og hvordan det er mulig å tilrettelegge for
generell mestring. Det legges vekt på målrettet lek og aktivitet og foreldresamarbeid – og du får mange konkrete tips du kan
bruke i hverdagen.
Innholdet kan tilpasses personalgrupper i barnehage og skole, SFO/AKS, eller til foreldremøter.
Kursinnholdet passer ypperlig i tverrfaglige møter mellom barnehage og skole.

Kursholdere er Nina Rønneberg og Kari J. Kaardal

FRILUFTSBARN
Har du lyst til å lære å dissekere fisk? Eller sette småkrypfeller? Lage mat fra naturen, i naturen? Dette er kurset for
barnehagen som ønsker spennende opplevelser, inspirasjon og ideer til arbeid med barn, natur og friluftsliv.
Hovedfokus på kurset er natur- og friluftsaktiviteter med barna, sett i sammenheng med natur, miljø og teknologi samt kropp,
bevegelse, mat og helse. Kursene blir i sin helhet holdt utendørs og har en god miks av praktiske aktiviteter og faglig input:
learning by doing!
Flere fagområder trekkes inn, og det legges vekt på barnets opplevelser og den voksens rolle gjennom undring, refleksjon og
kreative aktiviteter. Innholdet kan i stor grad tilpasses nærmiljø, ønsker og behov, for eksempel hvordan man kan gjøre det
beste ut av de forskjellige årstidene eller naturen i nærmiljøet.
Kursinnhold
• Naturen som læringsmiljø for alle fag og fagområder
• Kjenn ditt nærmiljø! Ulike former for studie av den lokale flora og fauna
• Bevegelsesglede i naturen
• Praktiske friluftslivsaktiviteter som padling, fisking, surring, snarefangst, bålfyring, orientering, skilek, mat fra naturen o.l.
• Den engasjerte voksne!
• Den lille forskeren i naturen. Spennende eksperiment og masse undring
• Mat tilberedt ute; mange måter å gjøre det på!
• Begrepsutvikling, konkretisering og forståelse gjennom faglige problemstillinger og aktiviteter i naturen
• Refleksjon rundt naturen som læringsarena

Kursholdere er Inger Wallem Krempig og Kari Wallem Bøe
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Å LEKE MED MATEMATIKK – GÅR DET AN?
Hvordan kan vi bli mer bevisste på hva som er matematikk i hverdagen i barnehagen og bruke dette i samspillet med barna?
Hvordan kan vi øke evnen til å oppdage matematikken i omgivelser og situasjoner, og styrke opplevelsen av glede og mestring
i lek og aktiviteter?
Kursinnhold
• Hvordan berike leken rundt temaet matematikk?
»» Å tilføre nye elementer eller pense over i en annen retning, oppdage nye muligheter i lek
• Å stimulere til undring, nysgjerrighet og motivasjon for problemløsing
• Betydningen av forståelse for matematikk som språk
• Om betydningen av regler og systematikk
»» Regler i brettspill
»» Turtaking
»» Å gruble og streve, ikke gi opp
• God timing for å se matematiske situasjoner
Kurset inneholder mange praktiske eksempler til bruk i hverdagen i SFO/AKS.

Kursholder er Filip Witzell
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FINNES DET EN APP FOR ALT?
Om nettbrett, barn, lek og læring
Bruk av nettbrett har i løpet av kort tid blitt etablert på mange skoler.
Kan de også brukes i SFO/AKS på en fornuftig måte? Det er viktig med en bevisst bruk. For å sikre at dette blir gjort er det
nødvendig at de voksne kjenner godt til ulike applikasjoner og hvordan de kan bruke dem.
En bevisst bruk av nettbrett er like viktig som all annen bruk av pedagogisk materiell. Vi må kjenne det vi tilbyr barna, og vite
hva vi ønsker å oppnå med det.
Dette kurset handler om bruk av nettbrett i det pedagogiske arbeidet og kan ha ulike tema og innhold:
Realfag
• Eksempler på hvordan forskjellige applikasjoner dekker et vidt spekter av områder innenfor matematikk
• Hvorfor er applikasjoner spesielt nyttige når det gjelder dette temaet?
• Hvordan kan nettbrett få en naturlig plass i en helhetlig plan for lek og aktiviteter med matematikk?
• Hvorfor er det viktig at barna møter matematikken på flere forskjellige måter?
• Nyttig bruk av nettbrett sammen med konkretiseringsmateriell
• Om barn og berøringsteknologi
• Barn er motivert for å prøve nye ting!
Språk
Nettbrett er et unikt verktøy som gir barna mulighet til å være med å skape sitt eget innhold. Barn er kreative og nettbrettet gir
dem en unik mulighet til å være med å skape og vise frem resultatet til andre.
Eksempler på dette er:
• Lage animasjonsfilm sammen med barna
• La barna lage egne bøker og eventyr
• La barna lese inn bøker med egen stemme
• Lese interaktive bøker sammen med barna
• Gi barna verktøy og mulighet til å skape selv, ikke bare ta imot fra andre
• Hva er GeoCaching?

8
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Nyttige IKT-systemer til bruk i hverdagen
For personalet i SFO/AKS er det viktig å ha et godt system for behandling av dokumenter, bilder og video. Et viktig ledd i
pedagogisk dokumentasjon er refleksjonen rundt det man gjør. Mange bruker IKT for å få synliggjort dette. For å få gode
rutiner trenger vi en systematisk tilnærming og et rammeverk som legger til rette for at refleksjonen blir synlig.
•
•
•
•
•
•

Hvor og hvordan oppbevarer vi bildene, videoene og dokumentene våre?
Hvordan lager vi kollasjer av bilder og tekst?
Bli kjent med programmer for ansiktsgjenkjenning – supert verktøy i forhold til å lage mapper til enkeltbarn!
Hvordan redigere film?
Hvordan lager vi en nettverksdisk, en felles plass for dokumenter?
Hvordan bruker vi Word, PowerPoint, Keynote?

Dette kan gjerne kalles et datakurs for hele personalet, med fokus på de ulike behov man har. Det er viktig at de som deltar på
dette kurset får prøve ut metodene, ikke bare høre.
På kurs om bruk av nettbrett vil det alltid bli satt av tid til utprøving og erfaringsutveksling.
Kursene kan tilpasses etter deres ønsker og behov.

Kursholder er Filip Witzell
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UTEN MAT OG DRIKKE – DUGER HELTEN IKKE
Om mat og kosthold i SFO/AKS
Trenger du mer kunnskap om kosthold for barn? Barna tilbringer mange timer på skolen hver dag, og hva de spiser og drikker
gjennom dagen har stor innflytelse både på barnets hverdag og på barnets helse på sikt. Et barn som har et sunt kosthold
vokser og trives, har nok energi til lek, holder seg friskere og har de beste forutsetninger for utvikling og læring. Hva gjør
maten med kroppen og hodet, og hva bør vi spise til frokost, lunsj, mellommåltid, middag og kvelds?
Dette er et kurs uten pekefinger, men med en jordnær tilnærming til et normalt og variert kosthold i hverdagen, og for
langvarig god helse.
Kursinnhold
• Hvorfor er maten viktig – hva betyr kostholdet for helsen vår?
• Kosthold for barn i SFO/AKS-alder
• Viktige næringsstoffer – hvilke matvarer bidrar med disse?
• Hva er et «balansert» kosthold?
• Det sunne SFO-måltidet – valg av matvarer – til kalde og varme måltider
• Hvorfor er det viktig å spise fisk, grovbrød, frukt og grønt?
• Mat på aktive dager
• Sunne mellommåltider
• Hvordan ser den ideelle matpakken ut?
• Kresne barn – og allergier og intoleranser
Flere tema som kan tas opp i kurset avhengig av ønsker og varighet:
• Hva maten gjør med oss og om dagens kosthold
• Hva gjør prosessert og ultraprosessert mat med oss?
• Hva inneholder ferdigmaten?
• Smarte matvalg i hverdagen
• Middagen – hvordan bør den settes i sammen?
• Hvordan velge riktig mat i butikken?
• Hva med vegetarkost?
• Trender i kostholdet – er det noe for barn?
• Trenger barn kosttilskudd?
• Smart mat for hele kroppen og hele familien
• Fordypning i næringsstoffer, med vekt på energi, karbohydrater, fett, protein og fiber
Kurset kan tilpasses som praktisk workshop, matpakkekurs og til foreldremøter.

Kursholder er Lise von Krogh

LIKESTILLING OG LIKEVERD
I skolen skal vi fremme likeverd og likestilling uavhengig av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering. Også i SFO/
AKS skal det synliggjøres et mangfold av familieformer, og vi skal sørge for at alle barn får sin familie speilet i barnehagen.
Videre skal skolen bidra til trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing.
Dette kurset tar opp temaer knyttet til kjønn, kjønnsidentitet, normer, seksuell orientering og inkluderende praksis.
Som voksen i SFO/AKS kan du bidra til at alle barn kjenner seg trygge og inkluderte i hverdagen, og du kan være en viktig
støtte i barns identitetsutvikling.
Kursinnhold
• Kan samfunnets kjønnsnormer begrense barns lek og muligheter for trivsel, livsglede og mestring?
• Hva vet vi om barn som bryter med normene for kjønn og seksualitet?
• Hvordan kan vi jobbe praktisk med likestilling i SFO/AKS?
• Hvordan snakker vi med barn om kjønn og seksualitet?

Kursholder er Synne Hall Arnøy

RELASJONSKOMPETANSE – EN FORUTSETNING I SAMSPILL OG SAMARBEID
Hvem vi er, betyr noe for dem vi er i kontakt med – hver eneste dag. Relasjonene oss voksne i mellom og til barn og foreldre,
danner grunnlag for alt pedagogisk arbeid, uansett stilling og arbeidsoppgaver. Vi skal gjøre hverandre gode og bidra til å
skape et utviklende og positivt fellesskap i personalet. I hverdagen skal vi evne å se hvert enkelt barn, imøtekomme deres
behov og bidra til trygghet, trivsel og mestringsopplevelser. Vi skal også gjøre foreldrene trygge på at barna deres ivaretas på
beste måte når de er hos oss.
For å lykkes med dette må vi reflektere over egne handlinger og reaksjoner og forstå hvordan vi virker på andre, og hvordan vi
tolker andre.
Dette kurset handler om hvordan vi kan bli enda bedre i møte med andre, om hvordan vi kan utvikle mot og bevissthet i
relasjonene.
Kursinnhold
• Hva er relasjonskompetanse?
• Betydningen av verdier og holdninger i relasjoner
• Tillit og emosjonell modenhet – bærebjelker i relasjonen mellom mennesker
• Dialogferdigheter – den likeverdige og balanserte samtalen
• En relasjonsfremmende tilbakemeldingskultur
• Å bidra til å hjelpe andre å mestre

Kursholder er Elin Gullesen Bratt

GRENSER – FOR HVEM, HVORFOR OG HVORDAN?
Hverdagen i SFO/AKS består ofte av små og store konflikter, mellom barn og mellom barn og voksne. Hvorfor kan det noen
ganger virke så vanskelig å skape balanse og legge til rette for den gode arenaen for lek og fritid, omsorg og læring?
Kursinnhold
• Grensesetting – hvorfor er det så komplisert?
• Er alle grenser like viktige?
• «Nei» – et kjærlig svar
• Hvem blir jeg i møte med deg?
• Kommunikasjon og konflikthåndtering
• Konflikter som en mulighet for læring?
• Selvregulering og vilje
• Sosial kompetanse
Dette kurset kan også tilpasses foreldremøte.

Kursholder er Anne Holsæter Nordbye
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ROBUSTE BARN VOKSER PÅ TRÆR
Aktivitetsglede – eller bekymring?
Barn som vokser opp i Norge i dag lever en beskyttet tilværelse, der «alle» passer på at de ikke utsettes for fare. Er det en
sannhet eller en myte at barn som får svømme på dypet og kjenne på frykten for å drukne, får vannskrekk? Eller at barn
som har klatret (for) høyt i trær og vært redde for å falle ned, får høydeskrekk? Har denne type erfaring en herdende eller
hemmende effekt?
Livsmestring og robusthet
Robusthet handler om motstandsdyktighet, ansvar, livsmot og tro på seg selv. Hvordan kan barn lære å bli robuste? Hvordan
skaper vi en hverdagsbalanse gjennom aktivitet og hvile og legger til rette for utvikling av et indre kompass?
Barn og bevegelse
Skolen skal ha en forebyggende og helsefremmende funksjon hvor fysisk aktivitet, bevegelsesglede og motorisk utvikling skal
fremmes, med tanke på å utjevne sosiale forskjeller. Har SFO/AKS gode rutiner for tilrettelegging av fysisk aktivitet?
Gjennom teori, forskning og praktiske øvelser får du viktig kunnskap og enkle verktøy som vil bidra til å gjøre barna trygge,
aktivitetsglade og robuste.
Hva er «det gode liv» for barn?

Kursholder er Hege Heiestad
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LIVSMESTRING OG HELSE
Hva skal til for at barn skal mestre livet? Hvordan skal personalet i skolefritidsordningen legge til rette for at barn skal mestre
både dagen i dag og i morgen?
Barn skal bli robuste, takle medgang og motgang og ta vare på seg selv – hva er vår oppgave som voksne for barna?
Kursinnhold
• Grunnleggende ferdigheter
»» Hva trenger barna?
• God selvfølelse
»» Å like seg selv – og å like andre
• Motstandskraft
»» Å løse problemer, tenke kritisk og gjøre ting på nye måter
• Selvkontroll
»» Å regulere seg selv
• Følelsesspråk
»» Å kunne sette ord på følelser og vite hva de betyr
Barn skal mestre livet sitt litt etter litt, hver eneste dag!

Kursholder er Cathrine Ask

LIVSMESTRING OG PSYKISK HELSE
Personalet i SFO/AKS er viktige omsorgspersoner i barnas liv. Alle barn har behov for omsorg, gode relasjoner og trygg
tilknytning til de voksne. Barn med trygg tilknytning vil søke trøst og nærhet når de har behov for det, og støtte til mestring og
utforsking når de har behov for det.
Dette kurset handler om å arbeide systematisk med å styrke barns livsmestring og psykiske helse.
Kursinnhold
• Hva er god omsorg?
• Hva er en god relasjon?
• Hva legger vi i begrepet utsatte barn, og hvorfor er trygghet og gode relasjoner spesielt viktig for dem?
Barn har behov for å føle trygghet slik at de kan være seg selv, med sin personlighet og sine følelser. Barn trenger bekreftelse
på at de voksne er genuint glad i dem uansett, samtidig som de setter grenser.
•
•
•

Hvordan kan vi bidra til at barna får en god selvfølelse?
Hvorfor er det viktig at barn opplever mestring?
Hvordan setter vi grenser for barna på en god måte?

Kurset kan også tilpasses foreldremøte.

Kursholder er Ellen C. Mentzoni Nilsen
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DE STILLE BARNA
Hverdagen i SFO/AKS er ofte preget av et høyt aktivitetsnivå og yrende liv - noe de fleste barn stortrives med. Utadvendte
barn får energi av å være sammen med andre og liker gjerne å være aktive sammen i større grupper.
Men hva med de barna som er mer innadvendte og tilbakeholdne? De som ofte trives best med et litt lavere tempo og
lydnivå. Hvordan kan vi ivareta dem på en god måte?
Det kan være mange grunner til at et barn er alene. Noen barn sliter med å komme inn i det sosiale fellesskapet. Andre
foretrekker rett og slett å aktivisere seg alene.
Dette kurset handler om hvordan vi best mulig kan legge til rette for alle barn i den tiden de er på SFO/AKS.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hva kjennetegner ekstroverte og introverte barn?
Hvordan kan vi gjenkjenne et høysensitivt barn?
Hva er selektiv mutisme?
Sjenanse og sosial angst
Hvordan kan vi bygge gode relasjoner til de mer stille og tilbakeholdne barna?
Hvordan kan vi skape en god balansegang mellom aktivitet og avslapning for barn?
Hvordan kan vi forhindre at det blir for høyt lydnivå i basen?
Hva kan være effektive «ladestasjoner» for de barna som har behov for jevnlige pauser?
Hvilke aktiviteter passer godt for denne barnegruppen?

Kursholder er Line Aunaas

HØYSENSITIVE BARN
Hvert femte barn i Norge er høysensitivt. Høysensitive barn er ekstra mottakelige for sanseinntrykk. De kan ha en ekstra
varhet for et høyt lydnivå, visuelle inntrykk og et fullpakket dagsprogram. De tar lett inn andres følelser og stemninger
mennesker imellom. Disse barna har et stort behov for forutsigbarhet og rutiner. En god balanse mellom aktivitet og hvile er
avgjørende for hvordan de mestrer dagen.
Ved å legge til rette for de høysensitive barna i SFO/AKS, kan det komme mange flere barn til gode. For mange aktiviteter, for
høyt støynivå og mange og brå overganger kan være i meste laget også for resten av barnegruppen.
På dette kurset får du ny kunnskap om høysensitivitet og praktiske råd for å tilrettelegge en bedre hverdag, både for
enkeltbarnet og hele barnegruppen.
•
•
•
•
•
•

Hva er høysensitivitet, og hva kjennetegner dette personlighetstrekket?
Hvordan kan voksne møte de særlig sensitive barna på best mulig måte?
Betydningen av det fysiske miljøet
Hvordan kan vi beskytte barnet og samtidig utfordre det?
Hvordan samtale med barn slik at de får en god selvforståelse?
Hvordan samarbeide med foreldre

Kursholder er Birthe Svatun
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PRINSESSE IVAR
Ivar kan ikke være prinsesse, for han er gutt!
Det finnes et kjønnsmangfold blant barn som ikke gjenspeiles i det rosa og blå skillet som preger dagens oppvekst. Enkelte
barn er født med en kropp som ikke stemmer med kjønnsidentiteten deres. Noen har guttekropp og føler seg som jente, andre
har jentekropp og føler seg som gutt. Mange har et greit forhold til kroppen sin, men sliter med forventningene andre har til
dem som gutt eller jente.
Ingen er bare det du ser
Alle barn er en del av kjønnsmangfoldet. Skolen skal fremme likestilling og likeverd, uavhengig av blant annet kjønn, seksuell
orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Selv om alle er en del av kjønnsmangfoldet, er det de som skiller seg ut fra
flertallet som gjør oss oppmerksomme på at det finnes et mangfold. De barna som skiller seg ut er ekstra sårbare i oppveksten.
Samtidig som kurset gir deg kunnskap om de barna som er mest sårbare, viser det også hvorfor kjønnsperspektivet er viktig i
møte med alle barn.
Refleksjon og praktiske verktøy
Kurset bygger på boka Prinsesse Ivar – om barn og kjønnsidentitet. Det blir en lett tilgjengelig og variert innføring i hvordan
kjønnsmangfoldet kan ses og ivaretas i pedagogisk praksis. Hvordan snakke med barn, kolleger og foreldre om dette?
Kursholderne presenterer konkrete eksempler på hvordan vi kan tenke kjønnsperspektivet inn i blant annet leseaktiviteter,
utkledningstøy, utelek og karneval. Kurset er variert, med fortellinger, erfaringer fra barn og foreldre som bryter med
kjønnsnormer, film, refleksjon og dialog.

Kursholdere er Marion Arntzen og Mona Renolen
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BARNA SOM UTFORDRER OSS
Dette kurset handler om barna som utfordrer oss med sin væremåte: de som strever med temperament, følelser og reaksjoner,
og som ofte kommer i konflikt med sine omgivelser. Det handler like mye om de stille barna, de innagerende, som ofte sliter
med konsentrasjon, oppmerksomhet og utholdenhet. «Vi har prøvd alt», sier vi ofte om disse barna, men har vi det? Disse barna
er spesielt utsatt og spesielt sårbare ettersom de ofte påkaller vår irritasjon og vår kritikk, mens de mer enn andre trenger vår
innsikt og forståelse.
Kursinnhold
• Hvordan kan vi hjelpe barn til økt selvinnsikt, selvforståelse og selvrespekt?
• Hvordan kan vi hjelpe barn til å tenke, reflektere og undre seg over det som skjer i samhandling med andre?
• Hvordan kan vi ta barnet med på å utvikle ideer og forslag til løsninger på det som oppleves vanskelig for dem?
• Hvordan stiller vi gode spørsmål som hjelper barn videre, og unngå spørsmål som stopper dem?
• Hvordan kan vi bli bedre til å snakke med barn og ikke bare til dem?
• Hvordan se hele barnet – med samtalen som utgangspunkt

Kursholder er Emilie Kinge

VARIG ATFERDSENDRING HOS BARN
Atferdsproblematikk er en kilde til stadige utfordringer i SFO/AKS. Tema for dette kurset er atferdsvansker hos barn og unge,
med vekt på de voksnes rolle i relasjonen. Kursholder gir en praktisk tilnærming til arbeid med utfordrende atferd av ulik
alvorlighetsgrad, og beskriver konkrete verktøy til bruk i hverdagen. Kurset inneholder mange eksempler som det er lett å
kjenne seg igjen i.
Kursinnholdet bygger på metoder som allerede er i bruk i barne- og ungdomspsykiatri, Bufetat, PP-tjeneste, barnevern og
helsestasjon. Dette er kunnskap og erfaringer som med fordel kan bringes videre ut til større deler av praksisfeltet.
Kursinnhold
• Atferdsvansker hos barn og unge – begrepsavklaring, diagnoser og normalatferd
• Hvordan forstår vi atferdsvansker?
• Litt om systemteori og evidensbaserte metoder
• Kartlegging av atferd
• Analyse av atferdsproblemer – systemanalyse som basis for alle tiltak
• Fra analyse til tiltak – fokus på hva bevisste voksne kan gjøre noe med
• Kontekstmodellen: et verktøy for problemløsning
• Bevisste voksne – relasjon mellom voksne og barn
• Hvordan kartlegge Varme og Kontroll
• Positivt fokus – så enkelt i teorien og så vanskelig i praksis
• Bevisst bruk av positive tilbakemeldinger

Kursholder er Hanne Holland
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SELVREGULERING
I barne- og ungdomsårene utvikles evnen til selvregulering av tanker, følelser og atferd. Selvreguleringsvansker kan gjøre
det vanskelig for barn å bruke og videreutvikle de evnene de har. Dette oppleves ofte som frustrerende for den det gjelder,
foreldre, og personale i SFO/AKS. Barn med selvreguleringsvansker står i fare for å utvikle psykiske vansker når de blir eldre,
og det er svært viktig å tilrettelegge for vanskene så tidlig som mulig for å forhindre en negativ utvikling. Kurset vil ha fokus
på hva som påvirker utviklingen av evne til selvregulering, og hva som er nyttig i forhold til tilrettelegging for barn med
selvreguleringsvansker.
Kursinnhold
• Hva er selvregulering?
• Hva påvirker utvikling av selvregulering?
»» fokus på miljøfaktorer og traumer
• Hvilke utfordringer får barn med selvreguleringsvansker?
• Hvordan tilrettelegge hverdagen i skolen for barn med selvreguleringsvansker?
• Korte filmer for å illustrere egen forskning, caser og diskusjoner

Kursholder er Merete Glenne Øie

BARN MED PSYKISKE VANSKER – KJENNETEGN OG TILTAK
Barn med psykiske vansker har større utfordringer med å utvikle sin evne til å mestre utfordringer og har derfor behov for mer
og tettere oppfølging i hverdagen i skolen. Her får du oppdatert kunnskap om kjennetegn på ulike psykiske lidelser og hvordan
vi kan hjelpe og støtte disse barna slik at de føler seg inkludert og opplever mestring både faglig og sosialt.
Dette kurset handler om barn som kan være vanskelig både å forstå og støtte fordi de reagerer sterkere eller annerledes enn
jevnaldrende. Tiltak som er nyttige for medelever kan føre til sinneutbrudd eller tilbaketrekning og i verste fall skolefravær for
disse barna. Kunnskap om barn som er over- eller underaktivert gir grunnlag for å drøfte virksomme tiltak for å støtte barna.
I løpet av kurset vil du få forslag til tiltak for å hjelpe barn med psykiske vansker å regulere sinne, aktivitet og engstelse. Tiltak
som støtter barnas regulering bidrar til at de kan få bedre faglig og sosial tilpasning. Det vil bli presentert konkrete forslag til
endringer i skolehverdagen for å hjelpe barna å oppleve mestring faglig, og for å forebygge konflikter i overgangssituasjoner, i
friminutt og på SFO/AKS.
Kursinnhold
• Kjennetegn ved barn med ulike psykiske vansker
• Hvordan påvirker reguleringsvansker barna, både over- og underaktivering?
• Hvordan kan vi hjelpe barn til å regulere følelser og aktivitet når de er i en utfordrende situasjon?
• Støtte til opplevelse av mestring
• Styrke sosial tilhørighet gjennom konkrete tiltak for å forebygge og unngå konflikter og sinneutbrudd
• Gjøre avtaler med barnet og sammen finne forslag til løsninger på det som er vanskelig

Kursholder er Belinda Ekornås
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TRAUMEBEVISST OMSORG
I hverdagen møter vi barn som er redde, sinte, utagerende og unnvikende – hva kan være grunnen til denne atferden?
I dette kurset vil du få grunnleggende innføring i ulike typer traumer. Hva vil det si å være traumatisert, og hvordan påvirker
det barnet? Hvilke symptomer skal du se etter, og hva kan være årsaken?
Hva skjer med hjernen – som ikke bare påvirkes, men også formes av traumatiske opplevelser? Hvordan kan vi som voksne
hjelpe barn med følelsesregulering? Og når er barnet tilgjengelig for tiltak som bygger opp om trygghet, tilknytning og
relasjon?
I løpet av dette kurset får du tips og råd om enkle, praktiske øvelser som kan hjelpe barnet med selvregulering. Du får også
kunnskap om hvordan du som voksen kan være motivator og samarbeidspartner i barnets hverdag.

Kursholder er Maria Skogly

BARN I RISIKO
Personalet i SFO/AKS må ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt og overgrep – og ha kunnskap om
hvordan de kan oppdage og forebygge dette.
Dette kurset handler om hvordan vi kan jobbe systematisk for å fange opp barn i risiko.
Kursinnhold
• Hvilke risikofaktorer skal vi være oppmerksomme på?
• Hvordan kan personalet arbeide for at barn som er utsatt for vold eller overgrep fanges opp tidligere og får den hjelpen de
trenger?
• Vi må rustes for å tåle det barn forteller – hvordan håndtere når et barn forteller deg en hemmelighet?
• Samarbeid med foresatte og hjelpeinstanser
Temaet illustreres av fortellinger fra praksis, der barn har fortalt sine hemmeligheter.

Kursholder er Anne Holsæter Norbye

TRYGGE BARN
Vi vet at barn utsettes for overgrep på skolen, i barnehagen og i eget hjem. Hvordan kan vi oppdage barn som opplever dette?
Og hvordan håndterer vi magefølelsen som sier oss at noe har skjedd?
Barn som lever med sviktende omsorg trenger noen som ser, som tåler å se, og som har mot til å gjøre noe. Ansatte i skole,
SFO og barnehage er svært betydningsfulle for barn som trenger det. Voksne trenger kunnskap om hvordan å håndtere og
forebygge omsorgssvikt og overgrep.
Kursinnhold
• Hva er omsorgssvikt, og hvilke barn er i risiko?
• Hvordan snakker vi med utsatte og sårbare barn?
• Hvordan «leser» vi samspillet mellom barn og foreldre?
• Hvordan tar vi opp vanskelige temaer med foreldre?
• Hvordan involverer vi barna, lærer dem å snakke om følelser og vonde hemmeligheter?
• Hvordan jobber barneverntjenesten og hvordan kan vi samarbeide med dem?

Kursholder er Ellen C. Mentzoni Nilsen
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NÅR BARNS ATFERD GJØR DEG BEKYMRET
Mange barn viser atferd som gjør de voksne bekymret. Hva forteller denne bekymringen oss, og hvordan kan vi håndtere den?
Hvordan kan vi hjelpe barnet til å sette ord på hvordan de har det, og snakke med dem om vanskelige tema?
Konsentrasjonsproblemer, tristhet, tilbaketrekning, uro og sinne hos barn stiller store pedagogiske krav til personalet, og vi
lurer på om det er grunn til bekymring for omsorgssituasjonen til barnet.
Kurset har som mål å bidra til at barn får tidligere og riktigere hjelp.
Kursinnhold
• Hva er atferdsproblemer?
»» definisjoner og ulike oppfatninger
• Omsorgssvikt eller atferdsproblemer?
»» likheter og forskjeller
»» det utagerende barnet og det stille barnet
• Tegn på omsorgssvikt - ulike former
»» barn av psykisk syke foreldre
»» når mamma eller pappa drikker
»» vold i nære relasjoner
»» barn som er utsatt for seksuelle overgrep
• Samtaler med barn i vanskelige livssituasjoner – det barn ikke vet har de vondt av
»» tilpasning av samtalen til barnets nivå
»» barnebøker – hvordan kan vi bruke disse?
• Foreldresamarbeid – hvordan presentere en bekymring for foreldre?
»» observasjon
»» dokumentasjon
»» samarbeid etter at bekymringen er presentert
»» foreldre fra andre kulturer – en ekstra utfordring?
• Forebyggende tverrfaglig samarbeid
»» hvordan benytte andres kompetanse?
• Meldeplikt og opplysningsplikt for offentlig ansatte

Kursholder er Therese Rieber-Mohn
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SPOR I KROPPEN ETTER OVERGREP
Gjennom den daglige og nære kontakten med barna i skolen er personalet i SFO/AKS i en sentral posisjon til å kunne
observere og motta informasjon om barnas omsorgs- og livssituasjon. Voksne som jobber med barn må ha et bevisst forhold til
at barn kan være utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep og vite hvordan dette kan forebygges og oppdages.
Kursinnhold
• Hva slags fysiske og psykiske spor setter traumer og vonde opplevelser?
• Hvordan kan vi snakke med barn om vonde hemmeligheter?
»» om forskjellen på gode og vonde hemmeligheter
»» hvordan får vi barn til å tørre å si fra?
• Hvordan kan vi møte barns følelsesliv og gi dem omsorg og støtte i en sårbar situasjon?

Kursholder er Eli Rygg

SEKSUELLE OVERGREP MOT BARN
«Hvis bare noen hadde sagt til meg: Jeg ser at du ikke har det så bra – hvordan har du det egentlig? … De voksne må ha sett
og forstått at noe var galt!»
Dette er dessverre et svært vanlig utsagn fra voksne som ble utsatt for seksuelle overgrep i barndommen. Hvis du som voksen
får en urofølelse og tenker «her er det noe som ikke stemmer» – da er det som regel grunn til bekymring, og seksuelle overgrep
kan være en av årsakene.
Vi har lov til å være bekymret for barn, du trenger ikke vite for å melde videre. Det er verre for barnet om du ikke gjør noe i det
hele tatt. For å tørre å spørre må du ha kunnskap. Når du har kunnskap kan du få trygghet. Over 5 % av alle barn utsettes for
seksuelle overgrep, og slike overgrep foregår i alle samfunnslag.
Dette angår alle som jobber med barn.
Kursinnhold
• Hva er seksuelle overgrep?
• Omfang – og om hvem som begår seksuelle overgrep
• Hvilke signaler kan barn gi?
• Hvordan snakker vi med barn om dette?
• Hvordan forebygge og få barn til å sette sine egne grenser?
• Hva gjør du når du er bekymret for om barnet utsettes for seksuelle overgrep?

Kursholder er Margrethe Wiede Aasland
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BARN OG TRAUMATISKE HENDELSER
En del barn opplever alvorlige ulykker eller vold. Noen barn blir mobbet eller mishandlet over tid. Du vil kanskje få ansvar for et
barn som har opplevd det som kalles traumatiske hendelser.
Dette kurset handler om hva traumatiske hendelser gjør med hodet og med kroppen, og hvordan vi kan beskytte oss mot
helseskader etter traumer. Dette er nyttig kunnskap for alle som jobber med barn.
Kurset handler også om hvordan personalet i SFO/AKS kan forberede seg på å håndtere mennesker i en krise.
I likhet med andre krisesituasjoner trenger vi en beredskapsplan når noe alvorlig rammer barn vi har ansvaret for. Mer enn
noen gang trenger barna da voksne rundt seg som lytter, forstår og har kunnskap om hva som må gjøres.
Kursinnhold
• Hva er traumatiske hendelser?
• Hva skjer i hjernen og i kroppen når vi frykter for livet?
• Mobbing og senskader
• Hva bør vi gjøre etter en traumatisk hendelse?
• Hvordan reagerer barn på slike hendelser?
• Hvordan kan du bistå barn som opplever dette?

Kursholder er Nille Lauvås
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HVA ER GOD KVALITET?
Hvordan kan vi utvikle et fritidstilbud preget av god kvalitet? Hvordan kan vi sikre kvaliteten i alle ledd i organisasjonen vår?
Kvalitet skal ikke være personavhengig. Vi må sørge for at alle barn og foreldre blir møtt på samme måte, uavhengig av hvilken
medarbeider de møter, eller hvem de er. Vi må utarbeide en fritidspedagogisk plattform som synliggjør våre verdier og mål. Det
er viktig at vi begrunner de valgene vi gjør på barnas vegne. Foreldrene må også være godt informert om hvilke nasjonale og
kommunale føringer som påvirker utviklingen av innholdet.
Kursholder gir tips og gode verktøy til hvordan jobbe systematisk med kvalitetssikringsarbeid og hvordan presentere og
markedsføre det gode arbeidet i SFO/AKS til foreldre og andre samarbeidspartnere.
Kursinnhold
• Kjennetegn på god kvalitet i SFO/AKS
• Hva kan vi gjøre for å videreutvikle tilbudet vårt?
• Hvordan utarbeide gode planer?
• Hvordan kan vi fremstå som profesjonelle ansatte?
• Hvordan kan vi utarbeide felles standarder for vårt daglige arbeid med barna?
• Hva skal til for å bygge et godt omdømme?
• Hvordan kan vi vise frem det vi er skikkelig gode på?
• Hvordan kan vi legge til rette for god kommunikasjon med foreldre og lærere?

Kursholder er Line Aunaas

FØRSTEHJELP PÅ BARN
Dette kurset følger de gjeldende nasjonale standarder for førstehjelpskurs, med særskilt fokus på barn og unge. Det faglige
innholdet dekker de grunnleggende førstehjelpskunnskapene alle bør ha, og krever ingen forkunnskaper. Det legges vekt på
aktiv læring, og kursholder tar utgangspunkt i deltakernes kunnskapsnivå.
Kursinnhold
• Fjerning av fremmedlegeme fra luftveiene
• Hjerte- og lungeredning (HLR)
• Frie luftveier
• Sideleie
• Bruddskader
• Blødninger
• Brannskader
• Pasientundersøkelse
• Varsle medisinsk nødtelefon
• Gjenkjenne symptomer på kjente barnesykdommer
• Kommunikasjon med barnet
• Opptreden på skadested
• Varmekonservering
Kurset gjennomføres i henhold til retningslinjene fra Norsk Resuscitasjonsråd (NRR), og alle instruktører er medisinsk
utdannet ambulansepersonell i aktiv tjeneste.

Kursholder er Jan Roger Barth m.fl.
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LISA – LEKEPLASSINSPEKSJON OG SIKKERHETSARBEID
Barn og lek hører sammen. Barn skal utvikle seg, lære og mestre nye situasjoner. Dette skjer ikke uten skrubbsår og blåmerker
en gang iblant. Det hører med, men mer alvorlige ulykker vil vi helst unngå.
Alle som har ansvar for lekeplasser har også et ansvar for at barna skal kunne leke der under stimulerende og sikre forhold.
Målet er å unngå ulykker der barn skader seg alvorlig. Likevel skjer det dessverre ulykker hvert eneste år. Mange av disse
kunne vært unngått, og en investering i grunnleggende opplæring vil være lønnsomt i arbeidet med å forebygge.
Dette kurset er rettet mot ansatte i barnehage, skole og SFO/AKS. Kurset gir en grunnleggende innføring i sikkerhet på
lekeplassen, og tilbys både som kveldskurs/halvdagskurs (tre timer) for personalgrupper og som nettkurs (en time) for
enkeltpersoner.
Kursinnhold
• Barn og lek
• Barn og ulykker
• Lover og regelverk
• Krav til lekeplassutstyr
• Krav til forvaltning, drift og vedlikehold
• Ettersyn av lekeplassutstyr
• Funksjonsettersyn
• Vedlikeholdsprogram

Kursholder er Torgrim Kokaas
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POSITIV, TRYGG OG TYDELIG – OM VOKSENROLLEN I SFO/AKS
Dette kurset gir deg muligheten til å reflektere rundt din egen voksenrolle og hva som er viktig å være oppmerksom på når
du skal fremstå som en profesjonell medarbeider. Du vil også få innblikk i hvordan du kan jobbe bevisst og systematisk med å
bygge gode relasjoner i barnegruppen – og mellom barn og voksne.
Kursinnhold
• Forventninger og krav til en medarbeider i SFO/AKS
• Positiv, trygg og tydelig voksenperson
• Hvordan bygge gode relasjoner mellom barn og voksne
• God ledelse av barnegrupper
• Hva skal til for at barna skal oppfatte deg som en myndig voksenperson, som de hører på og respekterer?
• «Enkel menneskekunnskap»
• God kommunikasjon med foreldre og foresatte
Dette er et supert kurs for alle nyansatte.

Kursholder er Line Aunaas

OSS KOLLEGAER IMELLOM
Dette kurset gir faglig påfyll og innspill til egen arbeidsprosess med å bygge velfungerende team og skape et arbeidsmiljø der
alle trives. Relasjonsbygging, tydelig kommunikasjon, positiv innstilling og godt humør er viktige ingredienser i dette arbeidet.
Kursholder gir tips om enkle metoder, aktiviteter og verktøy, som kan bidra til å styrke teamfølelsen i personalgruppen og
videreutvikle bedriftskulturen på arbeidsplassen.
Kursinnhold
• Å være en god kollega og en lojal medarbeider
• Kjennetegn på en god arbeidsplass
• Kjøreregler for personalsamarbeid
• Hvordan vi sammen kan bygge et velfungerende team som skaper gode resultater
• Motivasjon og entusiasme i personalgruppen
Dette er et perfekt kurs for personalmøtet.

Kursholder er Line Aunaas
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KOMPETANSEHEVING FOR ASSISTENTER OG FAGARBEIDERE
Vi skreddersyr:
•

Samfunnsmandat/oppdrag; leke-, utviklings- og læringsmuligheter, hvordan skape en aktiv og positiv oppvekstarena,
tilrettelegging og bruk av fysisk miljø, vennskap og mobbing, læringsstøttende aktiviteter, frilek kontra voksenstyrte
aktiviteter

•

Voksenrollen; hvordan legge til rette for gode leke- og læringssituasjoner, hvordan møte barn, foreldre og kollegaer
– skifte av roller, å være en autoritet uten å være autoritær, å være en tydelig voksen og samtidig lekekamerat,
balansegang mellom å være mest sammen med barna, men ikke leder

•

Barnet (utvikling og behov); hva er god omsorg, betydningen av lek – hva fremmer/hemmer den, betydningen av fysisk
lek, hva er læring i SFO/AKS, hva er meningsfull aktivitet for barn i alderen 6-10 år, hva er beste praksis? Relasjoner og
kommunikasjon med barn

•

Foreldresamarbeid; foreldres krav og forventninger, SFO/AKS som ”service”-bedrift, kommunikasjon med foreldre,
dokumentasjon av innhold og aktiviteter i hverdagen, omdømmebygging/markedsføring

Faglig innhold skreddersys i samarbeid med bestiller, og temaene tilpasses og settes sammen etter behov. Vi lager hel- eller
halvdagssamlinger på dag- og/eller kveldstid etter ønske.
Deltakerne vil få refleksjonsoppgaver tilknyttet de ulike temaer som blir tatt opp på samlingene. Målet er å forankre ny
kunnskap i egen arbeidshverdag.

SPRÅKLIG KOMPETANSEHEVING FOR ASSISTENTER OG FAGARBEIDERE
Barn lærer språk i samspill med andre og den språklige samhandlingen med voksne er særlig viktig. Språkskolen vil knytte
aktuelle språklige og metodiske tema tett til praksishverdagen. Innholdet vektlegger relevante språklige aktiviteter og
øvelser som vil inspirere deltakerne til å prøve ut opplegg på eget arbeidssted. Språkskolen vil gjennomgående vektlegge
deltakernes egen refleksjon rundt hva som kjennetegner gode språkaktiviteter og hvordan det kan legges til rette for aktive og
stimulerende språksituasjoner.
Språkskolen er organisert med 6 samlinger á 3 timer.
Eksempel på innhold:
Samling 1: Utvikle forståelsen for hvordan barn lærer språk
Samling 2: Få kunnskap om hvordan språkmiljøet påvirker barns læring og utvikling
Samling 3: Utvide kunnskap, forståelse og kompetanse for hvordan være en god språkmodell
Samling 4: Utvide forståelsen av hvordan ulike hverdagssituasjoner er en viktig arena for å stimulere barns språkutvikling
Samling 5: Den gode samtalen
Samling 6: Få kjennskap til hvordan høytlesing kan fremme språkutvikling, og er viktig for barn og unge i hele læringsløpet
Arbeidsmetoder mellom samlingene:
•
Lesing av relevant faglitteratur
•
Refleksjonslogger (individuelle), basert på egen utprøving av oppgaver og observasjon av kollegers arbeid med
språkaktiviteter og barnas reaksjoner
•
Benytte allerede eksisterende nettverk, eventuelt danne nettverksgrupper i egen virksomhet, for refleksjon og
erfaringsdeling gjennom prosjektet
•
Kommunens læringsplattform, andre delingsplattformer eller lukkede Facebook-forum kan benyttes for utveksling av
erfaringer gjennom kursperioden
Ta gjerne kontakt for tilpasning av faglig innhold og tidsramme.
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KURS FOR LEDERE OG BASELEDERE
Den hektiske hverdagen i SFO/AKS stiller krav om evne til å lede. Barn, foreldre og medarbeidere har ulike
forventninger. Ledere skal fremstå som tydelige, stille krav og ha forventninger til de ansatte og jobben som utføres.
Det er viktig med faglig kunnskap om ledelse samt verktøy som kan være til praktisk hjelp. Dagen består av mange ansvarsog arbeidsoppgaver, og evne til å jobbe strukturert og effektivt er helt nødvendig.
Dette kursinnholdet har fokus på lederrollen og praktisk ledelse, med utgangspunkt i hverdagen i SFO/AKS og utfordringene
der. Innholdet kan organiseres som enkeltstående kursdager eller settes sammen til en kursrekke. Det kan da legges til rette
for arbeid mellom samlingene, for å forankre det faglige innholdet i den enkeltes praksis.
Mål
•
•
•
•

God ledelse i hverdagen
Ha en «verktøykasse» med aktiviteter, metoder, tips og råd, som er enkle å bruke på egen arbeidsplass
Refleksjon rundt egen lederrolle og egen praksis
Sette mål for eget lederskap

Egen lederrolle og praktiske ledelse
• Utvikling av eget lederskap – rolleforståelse og yrkesstolthet
• Mellomlederrollen
• Relasjonsledelse
• Kommunikasjon i et lederperspektiv
• Møteledelse – maler og enkle verktøy
• Systematisk personalarbeid
• Planarbeid: Hvordan utarbeide gode arbeidsplaner og ukeplaner?
• Kvalitetssikring av det daglige arbeidet i SFO/AKS
• Hvordan ta imot og følge opp nye medarbeidere på en god måte?
• Kunsten å få det beste ut av hver enkelt medarbeider
• Delegering av oppgaver på en hensiktsmessig måte
• Veiledning av medarbeidere – ulike teknikker
Teambygging
• Hva kjennetegner et godt team?
• Hvordan utarbeide spilleregler for teamet
• Hvordan kan vi skape samhold og «vi- følelse» i personalgruppen?
• Hvordan skape arbeidsglede og et inkluderende arbeidsmiljø?
• Hvordan kan vi forebygge fravær?
• Hvordan skape en god tilbakemeldingskultur på arbeidsplassen?
• Temabyggingsaktiviteter

Kursholder er Line Aunaas
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KOMMUNIKASJON OG SAMARBEID MED FORELDRE
Et samfunn som setter pris på sine barn, må ta godt vare på deres foreldre.
Dette kurset handler om foreldres opplevelser i møte med oss som arbeider i SFO/AKS. Et nært samarbeid med foreldrene
er nøkkelen til forståelsen av barnet og hva det har behov for. Hvordan kan vi som profesjonelle øke vår forståelse for den
situasjonen foreldrene befinner seg i, gjennom en holdning av empati og anerkjennelse? Hvordan kan vi gi dem hjelp i
tråd med deres ønsker og behov? I skolen må det skapes en kultur for et samarbeide med foreldrene som bygger på tillit,
trygghet, åpenhet og fortrolighet. Lykkes vi med dette, vil vi kunne bidra til å styrke barn – foreldrerelasjonen som er en viktig
forutsetning for å gi barna gode muligheter for læring og utvikling.
Kursinnhold
• Om barns medvirkning – og foreldres medvirkning
• Om å forstå andre menneskers reaksjonsmåter
• Om anerkjennelse, empati, moral og moralisme
• Om våre holdninger til oss selv og den andre
• Relasjonskompetanse
• Mentalisering: nysgjerrighet, undring, engasjement
• De dialogiske prinsippene – kan de brukes i forhold til foreldre?
• Forslag til tiltak som kan fremme foreldrekontakten
• Den vanskelige samtalen
• Erfaringer fra et prosjektarbeid
Det må en hel landsby til for å oppdra et barn.

Kursholder er Emilie Kinge

KVALITETSUTVIKLING – KURS FOR LEDERE
Det faglige innholdet tilpasses målgruppen i dialog med bestiller. Målet er å skape en felles plattform. Barna skal ha et godt
fritidstilbud jevnt fordelt mellom egen lek og fritid og aktiviteter tilrettelagt av de voksne. Personalet skal være trygge og
tydelige i sin voksenrolle og bruke sine egne ressurser sammen med barna. Det skal være åpen og god kommunikasjon med
foreldre og med resten av skolen, bygget på tillit og respekt.
Hovedtema for kursrekken
• Personalets ansvar og oppgaver
»» aktive og tilstedeværende voksne
»» godt og kreativt arbeidsmiljø
»» profesjonalitet
• Å utarbeide gode planer for innhold og aktiviteter
»» lek og fritid
»» aktiviteter tilpasset alder og kjønn
»» progresjon; noe nytt for hvert årstrinn
»» læringsstøttende aktiviteter
• Samarbeid med skolen og med foreldre
»» kommunikasjon og relasjon
• Å være leder i SFO/AKS
»» personalledelse
»» organisering og planarbeid i henhold til mål, verdier og styringsdokumenter
Prosjektet kan bestå av flere samlinger (hel eller halv dag) og eventuell veiledning i tillegg.
Deltakerne tar med seg det faglige innholdet tilbake til egen praksis i form av oppgaver som gis på samlingene. Refleksjon over
egen praksis og konkrete øvelser på egen arbeidsplass er det som skaper endring og utvikling.

Kursholder er Aud Jane Stokkeland Stender
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Et godt skolefritidstilbud avhenger av personalets kompetanse, og kompetanseheving
er viktig og langsiktig arbeid. Godt planlagt etterutdanning for alle ansatte vil bidra til å
styrke kvaliteten på innholdet i SFO/AKS. Det forutsetter at kompetansehevingen baseres
på skolefritidsordningens/aktivitetsskolens visjoner og verdigrunnlag, og offentlige
styringsdokumenter.
Bro AOF er et bredt og solid kompetansemiljø forankret i praksis. Vi har 20 års erfaring
med kompetanseutvikling i skole- og barnehagesektoren. Våre kompetente kursholdere er
anerkjente innen sitt felt, og har alle lang erfaring fra praksisfeltet.
Vi tilbyr en lang rekke kurs som du kan melde deg på for å styrke din kompetanse på din
arbeidsplass.
Vi kan også skreddersy og spesialtilpasse ulike program for kompetanseheving i et helt
personale eller i en kommune.
Sentralt i opplæringen er at innholdet knyttes opp mot deltakernes egen arbeidshverdag.
Ta gjerne kontakt med oss!

LÆRE
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