
Evaluering og info februar-mars 

I februar starta vi med mekkegrupper. Vi tenkte ha ei gruppe hver mandag og fredag, med unger på 
tvers av alder og kjønn. Pga vannkopper og fravær ble noen grupper med bare 1 og 2 på. Vi ordna 
heller slik at de som var på mekkegruppa den dagen, hadde førsteprioritet på å være der, men at 
andre også kunne komme og «mekke». Vi så også at når ungene ikke var sammen med noen de 
kjente godt(og var vant til å leke med), så ble det mislykket. Siden målet var å gi ungene et 
mekketilbud, lar vi de få være der fritt nå. Vi er enten en voksen sammen med de, eller veldig ofte 
innom og sjekker at alt går fint. Hittil har mange vært der i nesten hele sfo-tida, mens  noen få har 
ikke vært der i det hele tatt. Fortsatt slik at det er flest gutter, men noen av de yngste jentene 
stortrives der.  

Vi var mange med på musikkrommet og lytta og sang og gjorde bevegelser til «Gutten som hadde så 
vondt». Det er en musikkhistorie fra et opplegg som heter Snakkepakken(brukt i barnehager, skoler, i 
spes.ped.undervisning). Det ble ei flott stund, der ungene sang med,og noen huska de hadde gjort 
dette i barnehagen. 

I tillegg har vi hatt pølsekiosk, vafler, kakao på noen økter.  

Ungene har lekt mye med monopolpenger, med lego, spilt mye spill, vært ute og aka, og malt bilder. 

Til Trivselsuka spurte vi ungene; «Hva er bra med SFO?» De fleste svarte LEK, MAT/Spise, FÅ VELGE 
SELV, og ALT er bra :o)   

  

Ella og Pia fra 1.kl på Sjøvegan, er utplassert hos oss i 2.økt mandager framover nå. 

Fram mot påske skal vi lage litt påskepynt, være mer ute, ha påskelunsj, osv. 

Åshild skal være borte fra 13.-27.3., og hvis det er noe ekstra som ikke de andre kan hjelpe med, kan 
dere ta kontakt med Venke da. 

Dere får en sms uti mars, om behov for Sfo i påskeuka. Vi har åpent hvis det er 5 eller flere elever 
påmeldt. Det er bindende påmelding, og onsdag 17.4, stenger vi kl 12. 100 kr for skoledelen, og 50 kr 
for de øktene dere ikke alt har i sfo-plassen. 

Mvh alle vi på SFO 


