
MÅNEDSPLAN – SFO 

UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 
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2.9. 

 
 
 

 

3.9. 4.9. 
 

Vi  går opp til 
aktivitetsparken 

5.9. 
 

Utelek med vann. 
HUSK å ha skifteklær og 

regnklær med! 

6.9. 
De eldste elevene lager 
ferdig trivselsreglene. 

 
«Vi har det fint når…» 
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9.9. 
 

Lage høstbilder med 
handavtrykk 

 

10.9. 11.9. 
Vi går en tur til Sansehagen 

ved Omsorgssenteret. 

                     12.9. 
                         Frukt 

 

13.9. 
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16.9. 17.9. 18.9. 

 
Frilek  

19.9. 20.9. 
Fiskekaker, grønnsaker og 

potetmos. 
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23.9. 

Frist for å melde seg på Sfo i 
høstferien. 

24.9. 25.9. 
Vi er ute og leker med 
såpevann/såpebobler 

26.9. 
Grønnsaker 

27.9 
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30.9. 

Bursdagsmarkering for 
september 

1.10 2.10. 
Vi lager havregrynsgrøt 

3.10 
Skolen har stengt pga 

høstferie. Åpent Sfo for de 
som har meldt seg på. 

4.10.  
Skolen har stengt pga 

høstferie. Åpent Sfo for de 
som har meldt seg på. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
På SFO er vi nå 2 uker inn i nytt skoleår, og  

- Elevene har lekt mye med gamle og nye 
venner 

- Førsteklassen vil prøve ALT de ikke har prøvd 
før(hullemaskinen og stiftemaskinen var stas) 

- Vi gjør oss kjent med hverandre 
- Vi har jobba med trivselsregler; «VI har det fint 

når …» Når de er ferdig på plakater, skal vi 
sende kopi hjem 

- Vi øver på rutiner om hvem skal hjem når, 
hvem kan hente, hvem skal på 
kulturskolen/kor osv. De som har lyst å prøve 
å gå på barnekoret(mandager 13.00-13.40), 
kan være der en eller to ganger, men så må de 
bestemme seg for om de skal fortsette eller 
ikke. Skal de være med på koret, må de gå dit 
hver mandag.  
   

 
Trivselsregler skrives ned. 

 

 
 

- Julie Lilleng og Tatiana Zagoskina er vikar hos 
oss. 
 
HØSTFERIE? 

- Ca 16.september får dere en sms om dere har 
behov for Sfo 3.-4.oktober. Skolen har da 
høstferie. Vi har åpent fra 7-16.30, med ekstra 
betaling : 100 kr for skoledelen, og 50 kr for 
hver økt de er ekstra ut over det de har. 
Frist for tilbakemelding er 23.9. Svar uansett 
på sms’en, så vi vet den er mottatt. 
 
VIKTIG! 

- Det hender vi tar bilder og henger opp, eller 
legger ut på skolens nettside. SI FRA SNAREST 
OM DET IKKE ER GREIT FOR DITT BARN. 

- Vi og dere foreldre følger med på om det er 
noen som trenger mere mat med seg. Gi 
beskjed om deres barn MÅ spise på Sfo. Noen 
elever er ikke sultne, mens andre må spise i 
sfo-tida, for ikke å gå helt tom før de kommer 
hjem og får mat der. 
 

- Vi oppdaterer hente-listene vår, og ber dere 
huske gi beskjed om barnet skal et annet sted 
enn vanlig. 
 

- Hvis dere allerede nå vet om dere trenger eller 
ikke trenger Sfo i høstferien, så gi bare 
beskjed. Enten via sms eller muntlig. 
 

- Er det noe dere lurer på, bare ring! 
 

- Hilsen oss på Sfo 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


