
Bibo - Lundgårdskolens special SFO 

Hvem er vi? 

Bibo er en specialafdeling med 21 børn og unge i alderen 6-18 år med forskellige handicaps og 

udfordringer. Vi har børn og unge med Cerebral parese, senhjerneskader og epilepsi. 

Bibo har 5 ansatte og er praktiksted for pædagogstuderende. Foruden at være tilknyttet Bibo, er 

personalet også med i undervisningen i skolens specialafdeling. På hver årgang står pædagogerne 

for den understøttende undervisning i den pågældende klasse.  

I samarbejde med lærerne på årgangen arbejder pædagogen målrettet mod at skabe trygge 

rammer og en fast struktur, der giver det enkelte barn de bedste muligheder for udvikling og 

trivsel. 

Denne børnegruppe har brug for pleje og struktur. En del af børnene bliver hentet af taxa, hvorfor 

vi i dagligdagen har en hjemsenderfunktion, der er gennemgående hele dagen. Dette frigiver tid til 

nærvær, fordybelse, fokus og aktiviteter for det øvrige personale. 

I Bibo, har vi en stor mangfoldighed både aldersmæssigt og udviklingsmæssigt. Vi fokuserer på at 

gøre vores forskellighed til en styrke og dermed udvikle hinanden i fællesskabet. 

Vi tilbyder et alsidigt udvalg af forskellige aktiviteter i vores dejlige lokaler, som er beliggende på 

Lundgårdskolen ved siden af vores almen SFO. Udover Bibos faste lokaler bruger vi også skolens 

faglokaler, legeplads og sportsplads. Tilsammen giver det børnene rig mulighed for en hverdag 

med både aktivt og kreativt indhold. 

I Bibo tilbyder vi Klubaftener med fællesskabet i højsædet. Vi spiser sammen og laver derefter 

forskellige aktiviteter sammen, bl.a. rekordløb, fællesspil, tager på tur osv. 

Bibo er en specialafdeling, hvor det er vigtigt at børnene er trygge, trives og har det godt. Vi 

vægter i hverdagen børnenes medbestemmelse og selvbestemmelse højt og kombinerer det med 

”skal” ting. Vi arbejder ud fra vores værdisæt som er trivsel, faglighed og bevægelse, samt Herning 

kommunes læreplanstemaer. 

Vi har hver dag fokus på det gode forældresamarbejde. Vi sætter pris på den gode 

kommunikation, både ved afhentning/aflevering og via den digitale kommunikation. 

 


