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Princip for fritid i GFO og Fritidscenter/Klub 

I fritiden har børnene fra 0.–3. klasse mulighed for at gå i GFO’en beliggende i 

indskolingen på Bakkegårdsskolen.                                                                                  

Fra 4. klasse kan man være medlem i Vangede Fritidscenter på Bomporten 1.  

 

Fælles formål 

I fritiden skal børnene/de unge opleve at være en del af givende fællesskaber, der 

understøtter deres trivsel, udvikling og læring.  

Vi lægger vægt på at børnene/de unge har en aktiv og kreativ fritid. De introduceres 

til forskellige kulturelle, kreative, samfundsmæssige samt fysiske aktiviteter med det 

formål, at inspirere og motivere dem til at engagere og fordybe sig.  

Børnene/de unge inddrages og har medbestemmelse i tilrettelæggelse af aktiviteter. 

GFO’en og Klubben er præget af rummelighed og mangfoldighed med fokus på 

fællesskab, trivsel og at det skal være sjovt. Samtidig drager vi nytte af lokalområdet. 

 

GFO’en  

GFO’en er en certificeret idræts-GFO og der er derfor en særlig prioritering af 

idrætsaktiviteter. Formålet er at børnene introduceres til en bred vifte af bevægelses- 

og idrætsaktiviteter så det opleves, at det er sjovt og vigtigt at være fysisk aktiv.  

I indskolingen er der tilknyttet en kontaktpædagog til hver klasse. De deltager i 

undervisningen og har derfor en bred viden om børnenes hele læringsdag, idet de 

netop er sammen med børnene både i skole- og fritiden.  

I GFO’en arbejdes med ’Den åbne skole’ ved at skabe kontakt til det øvrige fritidsliv i 

kommunen. I kraft af vores idrætsprofil søger vi fortrinsvis samarbejde med 

idrætsforeninger, som i perioder kommer og gennemfører forløb med børnene.  
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Vangede Fritidscenter, ”Klubben”  

Vangede Fritidscenter er for større børn og unge, som har lyst til aktiviteter, positive 

oplevelser og samvær med andre børn og unge i trygge omgivelser. Her er mulighed 

for engageret voksenkontakt og særlig støtte, når det kræves. 

Det er et tilbud, som børnene og de unge kan benytte efter eget ønske og aftale med 

forældre. Vangede Fritidscenter tilrettelægger aktivitetsformer, der hver især tager 

hensyn til respektive alders- og udviklingsgrupper i forhold til indhold og pædagogik:  

 Idræt og sport 

 Kreative aktiviteter, herunder også madlavning  

 Musik og kultur 

 Oplevelser så som ture og rejser, der giver mulighed for særlige former for 

samvær, sammenhold og samarbejde.  

 

 

 

 

 

 

 


