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VELKOMMEN tilbake til SFO!
De elevene som har vært på omsorgstilbudet siden 12.mars, har følt de har vært litt
«på Sfo». Fra 27.april åpner vi Sfo, men vi må endre på hvordan vi omgås, og hva vi
gjør der.
De viktigste grepene vi har bestemt(for å kunne ivareta
smittevernbestemmelsene), er:
- Vi blir mest mulig ute.
- Vi deles inn etter klasser, med hver sine rom og hver sin voksen person.
- 1. og 3.-økta blir som vanlig, men med god avstand mellom elevene. Det er
oftest fint å kunne gå ut i 15-tida igjen. 3. og 4.klassingene som har 1. og
3.økt på Sfo, skal bruke baserommet på Sfo, eller sitt eget klasserom(det
ser vi an litt etter antall og tid på dagen).
- Matpakker (eller annen mat som de voksne har tilberedt), spises enten ute
eller på hver sin pult på klasserommene.
- Vi ønsker å unngå trengsel i garderober eller ganger, så vis hensyn ved
hente og bringesituasjonen, hvis dere må gå inn og hente noe.
- 1. og 2.kl skal benytte sine innganger på baksida. 3. kl skal gå inn ved
leskuret, og 4.kl skal benytte inngangen ved biblioteket.
- Ved utelek skal vi rullere på hvem som leker hvor (baksida, framsida), og
uteplassen blir delt av.
- De lekene vi setter frem, blir vasket hver dag. Tusjer, blyanter og
maleutstyr blir vasket og spritet etter bruk. De elevene som vil perle, får en
kopp med perler som de kan ha som sin, i mange dager. Vi voksne tar ut
formingsmateriell de trenger, for å ha kontroll på renhold og bruk.
Viktig å huske på:
- Nok uteklær. Her er enda snø og vann, så utedress/bukse og jakke,
votter/hansker og lue må enda brukes her. Ha med minst to par hansker
eller votter. Vi har tørkeskap nok, så vi skal klare å tørke noe uteklær i
mellom utetidene. Regnklær (iallfall bukse er gjevt å ha, og kan lett skylles
av).
- Skifteklær må være med. Vi sender hjem veldig skittent tøy, og våte klær
man har under dressen.
- Meld i fra hvis barnet ditt ikke skal være på Sfo. I denne tida er det spesielt
viktig at vi har oversikt over antall elever som kommer på Sfo, for å bruke
ressursene best mulig.
- Ferieskjemaet skal være innlevert innen 30.april til Sfo eller på mail til
ashildc@dyroy.kommune.no .

MALIN er kommet tilbake fra permisjon, og er i 2.klasse, og på Sfo (Katrine var i
hennes vikariat, og er derfor ikke på skolen nå).
Framover nå blir hovedsaklig
- Malin med 2.klasse
- Åshild med 1.klasse
- Vilde med 3. og 4.når vi har 2.økta på Sfo.
- Synnøve er også på Sfo noen økter.
Pga bemanning og oversikt, er det ekstra viktig at dere gir beskjed når eleven ikke
skal være på SFO.
Det kan være at vi lager noe mat til 2.økta på Sfo, men vi må først komme i gang og
få de nye rutinene på plass. Hvis vi lager mat, blir den varmebehandla, og /eller
porsjonsvis (for eksempel en kopp med frukt i, en tallerken grøt osv.) Slik at vi
voksne tilbereder og deler ut, for å unngå berøringer).

HUSK å ta kontakt om dere lurer på noe :o)
Tlf 45636398 til SFO, eller
95796444 Åshild (ashildc@dyroy.kommune.no)

ALT BLIR BRA!

