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I april og mai
- Vi brukte litt tid til å komme inn i rutinene med å vaske hender, holde
HØST 2020
avstand og å være klassevis(hver klasse=sin kohort). Det har blitt lettere nå,
- Fra høsten av skal Sfo få «Visma tilstedeværelse», og iPad for registrering
men fortsatt er det utfordrende for noen, det å ikke kunne ha friheten til å
av fravær, ferier osv. Vi kommer med info om dette når vi kommer i gang.
velge mer hva kan vil gjøre og hvor man kan være.
- Uke 33 er Sfo stengt torsdag og fredag(to planleggingsdager).
- Vi var ganske mye ute i andre og tredje økt. Det er litt rart å ha bare en
- Såfremt smittevernreglene tillater det, får vi neste års første klasse hit på
klasse på hver voksen, samtidig som det er lettere å ha oversikt over antall
Sfo mandag, tirsdag og onsdag den uka. Det er stas!
og å ta imot eller gi beskjeder. 3. og 4.kl samarbeider, og har en voksen i
- Det er pr i dag ikke avklart hvem andre enn Åshild som skal jobbe på Sfo
lag med seg.
neste skoleår. Vi får færre barn på 2.øktene fra høsten, og har ledig plass
- Malin kom tilbake etter permisjon, og er mest i 2.klasse. Hun er sykemeldt
på alle øktene på Sfo. Men for å kunne ha Sfo fra skolestart er det best om
ut skoleåret, og Katrine går vikar.
dere søker i god tid før nytt skoleår.
- Det var noen få som lagde litt 17.mai-pynt, ellers har det vært lite
formingsaktiviteter. Noen perler, noen har malt en del, mens det har vært
mye frilek ute. Første klasse har lekt mye med ulike
«konstruksjonsleker»(som man kan sette sammen og bygge figurer med).
Vi har kun framme leker som er lette å vaske, og nå trenger ikke lekene bli
vasket hver dag, såfremt de brukes kun av samme kohort. Andre klasse
leker steinalderen for tida, og de to eldste klassene har bl.a laget masker og
Skolestart 17.august!
tegna med kritt ute.

Her er ei av maskene som ei jente i 4.klasse har laget.

Videre i mai og juni:
- Vi fortsetter klassevis til andre retningslinjer kommer. På 1. og 3.økt kan
alle være i samme rom, men med 2 meters avstand mellom de fra ulike
kohorter.
- Vi minner om å bruke de inngangene ditt barn skal bruke. Og tenk gjerne
gjennom om du trenger å gå inn når du skal hente/bringe. Kanskje kan
eleven selv få ansvar med å ta med sekk/klær. Slik kan vi begrense antall
folk inne.
- Vi fortsetter å være ute mye. Nå er snart hele området fritt for snø og vi
har kjøpt nye hoppetau og fotballer, og gatekritt er ofte populært.
- Til dere som skal ha sfo i sommer så kommer det egen info rett før
skoleslutt om det.
- Vi må si ha det bra til Vilde, som ikke skal være her etter ferien. Vi har satt
stor pris på å ha henne sammen med oss, og ønsker henne lykke til videre.
- Vi sier takk for nå til dere som ikke skal ha Sfo fra neste skoleår!

