
Evaluering november og informasjon om desember 

November: 

- Det har vært mye vått og glatt ute, så vi har ikke vært så mye ute.

- Vi har rydda bort klossene i klosserommet, og tenker rommet kan brukes til andre ting en

periode.  Vi har ikke bestemt helt hva vi skal ha i stedet, men vurderer å legge inn matter og

evt bruke rommet til hviling, rollelek, spill eller litt gymaktiviteter.

- Mange har malt både spøkelser og noen stjerner/måner som vi har hatt på vegger og vindu.

Noen unger er ikke så interessert i forming, og vi presser de ikke. Likevel oppfordrer vi de til å

lage litt julepynt nå i desember.

- Pga stormen YLVA ble fruktspyd og bursdagsmarkeringa utsatt til 4.12.

- Foreldrekaffen; vi hadde 7 foreldre på besøk. Ungene fikk kaker og noen smakte litt gløgg, før

de fleste dro hjem med bussene. Gi gjerne tilbakemelding på hvordan vi kan tilrettelegge for

at flere kan komme på foreldrekaffe :o)

- Mange unger spiller sjakk, Othello, Mix max, stigespill, Twister osv., og noen liker å perle. Det

har vært mye bordaktiviteter nå i de siste ukene, men også en del rollelek på dukkerommet.

Det foregår mye fint samspill mellom ungene, og det er flott å se på.

Desember: 

- Det er VIKTIG at dere leverer skjemaet om behov i forbindelse med jula, innen fristen 4.12. 
Lever inn uansett om dere har behov eller ikke.

- Vi har valgt ut noen formingsaktiviteter som vi tenker gjøre i desember, så selv om det ikke 
står en aktivitet på planen, kan det være at vi lager julepynt.

- På 2.øktene trekker vi 2 barn hver dag i desember, og disse får en liten adventspakke med 
seg hjem. Vi har ikke adventstund med lys og adventvers, siden de har det i klassene.

- Vi har litt utfordringer med at det er lite lys rundt skoleområdet, men vi skal likevel prøve 
være mer ute i SFO-tida.

- Vi er så heldig å kunne bruke Tordis fortsatt, som vikar :o). I tillegg har vi brukt Laila Olsen et 
par økter, og det kan hende hun blir mer å se på Sfo etter hvert. Hun har jobbet på Sfo i 
andre kommuner tidligere. Minner om stengt SFO 3. januar-2018, og at fra 4.1. er det vanlig 
skole og SFO igjen.

- Da gjenstår å ønske dere alle ei kjempefin jul og trivelig nyttårshelg, fra oss på SFO! 


