
MÅNEDSPLAN OKTOBER 2019 – SFO 

UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

41 
7 

Såpeboblelek 
8 9 

Hinderløype ute (eller inne, 
hvis ausregn) 

10. 
Grønnsaker 

11. 
 
 

42 

14 
 

Risengrynsgrøt 
 
 
 

15 16 
«Gutten som hadde vondt» 

Musikk og 
bevegelseshistorie. 

 
 

17 
Bål med pinnebrød 

 

18

 
Brannøvelse i 2.økta 

 43 

21 
 
 
 
 

22 23 
Frilek 

 

24 
Sangleker og dans i 

kultursalen  
 
 

25 

44 

28 
 
 

29 30 
Vi lager muffins! (Vi baker 
også til bursdagsmarkering 

fredag) 

31 1.11 
Bursdagsmarkering med  

muffins som 1.kl har laget. 

 
 
 

 
 
 
 

Dette bildet av Ukjent 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Muffin
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 
 

 
I september: 

- Var det veldig mye flott rollelek. Både på 
klosserommet, dukkerommet, i gangene og på  
det vi kaller stillerommet. Det er flott å se at 
ungene leker på tvers av klassene, og at de 
mestrer å være mange i lag. Utfordringen er at 
de «glemmer» å rydde etter seg, så det jobber 
vi med.  

- Malte noen handavtrykk som ble til høstløv på 
trær. Disse bildene står i glassmonteren ved 
heisen på ungdomsskolesida. 

- Noen av de eldste elevene lagde flotte 
plakater med trivselsreglene på. Det elevene 
selv har sagt er viktig for å ha det bra på Sfo, 
er bl.a at vi bruker innestemmer, er snille med 
hverandre, er gode venner, takker for maten, 
er rolig når vi spiser, rydder. 

I oktober er det to dager skolefri, men Sfo har åpent 
for de som har meldt seg på. På slike dager ordner vi 
to måltider, pluss litt frukt.  
 
Vi skal ha brannøvelse 18.oktober, i 2.økta. Vi øver 
spesielt på HVOR vi skal gå ut, når alarmen går. I 
sfotida skal alle gå ut på baksida, og stille opp der. 
Når vi voksne har kontroll på antall elever, går vi ilag 
på framsida til resten av elevene og lærerne (i denne 
øvelsen er det bare for sfo, og vi bruker ikke 
brannalarmen, men en app med sirenelyd). 
 
Vedlagt er et skjema hvor dere skal skrive kontaktinfo 
til eleven. Vi trenger å ha andre vi kan kontakte, hvis vi 
ikke får tak i mor/far. Skriv e-post adressen til mor og 
far, også. Leveres til Sfo, evt til kontaktlærer. 
(dere som fyllte ut og leverte på foreldremøtet i 2.kl 
trenger ikke skrive nytt) 
 

 

 
Høstbilde under produksjon! 

 
Noen lagde seg seng av klosser og pledd. 

Onsdager er det bare 1.klasse på 2.økta. Åshild har 
gruppa da, og tenkte gå mye på tur. Men klassen har 
ofte vært på tur med Britt Tove i flere timer den 
dagen, så mange av dem er slitne og har lyst å leke 
inne. Jeg ser det an litt, men blir nok å gå noe på tur 
likevel. Jeg tenker denne dagen er fin til å skape gode 
relasjoner mellom elevene, gjerne med rollelek eller 
andre aktiviteter. Ovenfor er et bilde fra 
aktivitetsparken ved klubbhuset. 
Fra uke 38 har vi to elever fra valgfagsgruppa «Innsats 
for andre» sammen med oss på onsdagene på Sfo. Det 
gir mye hjelp og muligheter til enda flere aktiviteter, 
og evt oppdeling i mindre lekegrupper.  
Supert! 

 


