
Evaluering desember, info januar   

Godt nytt år! 

I desember fikk vi laga pepperkaker, og pepperkakehjerter til pynt. Vi lagde 

lange lenker av papir, og pynta i taket på baserommet. I tillegg hadde vi frukt 

og pannekaker, og vi var ute en del og aka, og lekte med skihopperne. 

Vi hadde stengt lillejulaften og i romjula, pga det var ikke behov for plass da. 

Mange av dere leverte ikke inn skjemaene om behov for Sfo i jula. Vi ber om at 

dere leverer slikt inn, og innen fristen. Dette for å forsikre oss om at dere har 

fått skjemaene hjem, og at de ikke er glemt igjen nederst i sekken … Likeså at 

dere svarer på sms’er om behov på fridager.  

Januar: 

- Vi skal ha ny brannøvelse, muligens sammen med brannvesenet. Det er 

viktig å øve på hva vi skal gjøre ved evt brann, og brannvesenet kan øve 

på deres rolle ved en slik situasjon. 

- Vi planlegger å lage små bilder med 1.klassen, og vinterskulptur i gips 

med alle.  

- I uke 5 har hele skolen fokus på et godt psykososialt miljø, og vi skal lage 

et stort fellesbilde med sprayflaskemaling :o)  

- Såfremt vær og vind er på lag med oss, skal vi ha bål og steke 

marshmellows 18.1.  

            

Vi bruker Tordis, Håkon Inge(Hanssen) og Laila(Olsen)og Marthe som 

vikar. 

- Med hilsen oss på SFO 



MÅNEDSPLAN – SFO 
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BÆ-BU-sangen  
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Frukt 
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Brannøvelse! 

3 
15 

Lage vinterskulptur med 
gips, pinner og kongler 
(fortsette utover i uka) 
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Bål med marshmellows! 
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23 24 25 26 Bursdagsmarkering! 
Bake solboller  
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1.2 2.2 
Spraymale på stort bilde 
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Lek i hallen 
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Grønnsaker 

 
 


