Evaluering og informasjon september-oktober 2017.
Oppstarten for oss på SFO har vært nokså hektisk, med flere nye voksne involvert i hverdagen. Nå er
alt på plass, og vi er
Tatiana Zagoskina, assistent
Line-Merete Olsen, assistent
Aase Strokkenes, assistent
Britt Tove Skogstad, assistent
Sander Ludviksen, lærling
Åshild Chruickshank, leder for SFO.
I tillegg er Reem Najeeb i språkpraksis mandager og fredager i 2.økta.
Vi har gjort det som stod på planen, pluss litt til. Pinnebrød på bål, agentløype ute, fruktspyd, laget
trollkrem og lek ved fotballbanen/klubbhuset er noe av det vi har gjort.
Ungene har vært ganske «gira» og har lekt mye rollelek på klosserommet og dukkerommet, eller
andre rom. Til tider har det vært for høylydt lek med herjing, så vi har måttet ta tak i det. Vi jobber
for at SFO-tida skal være god for alle, også de som ønsker ro og å sitte i fred med maling eller et spill.
Mange har malt vindusmaling, perla flotte perlebrett, noen har lekt mye med lego eller spillt diverse
spill. Klatrejungelen og ballbingen er også mye brukt.
For de minste har vi brukt tid på at de skal bli kjent med rutinene, og holde avtaler vi gjør om f.eks å
leke på baksida, og komme når vi roper. Nå har vi også fått mer oversikt over hvem som skal hvor
etter sfo, og vi ser de begynner å bli tryggere på å ta bussen.
Vi har ganske mange som skal på kor, kunst og noen som spiller instrument i SFO-tida. Vi har fått
oversikt over timene, og prøver så godt vi kan å følge med dette for å sende de bort til sin aktivitet.

Videre framover skal vi:
Ha fiskekaker i pitabrød, pølsekiosk, være i hallen på noen mandager mm.
Torsdag 28.9. skal vi ha en varslet brannøvelse på SFO. Jeg ordner sirene på mobilen, og vi avtaler på
forhånd hva vi skal gjøre. Det kan være noen som syns det er skummelt, derfor gjør vi det så rolig og
uformelt som mulig. Likevel er det viktig å lære å gå rett ut på baksida, stille opp, og vente til en
voksen sier ifra hva vi skal gjøre videre.
Husk høstferie 5-6.10. Dere får SMS-forespørsel om behov for plass den dagen. Kan besvares via SMS
eller muntlig.
Minner om at vi har mobilnr 45636398, og Åshild 95796444 om det skulle være noe :o)
Månedsplan og denne infoen blir også lagt ut på skolens nettside www.elvetun.net, sjekk under SFO.
Hilsen
Oss på SFO, Elvetun. 19.09.17

