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Hei ,  

og velkommen til SFO ved Elvetun skole! 

 

SFO står for skolefritidsordning, og er et frivillig tilbud til elever i 1. – 4. 

klasse. SFO skal være et leke- og aktivitetstilbud, med vekt på barnas egne 

behov, kultur og deres rett til å velge. I tillegg skal det gi barna mulighet for 

å ha kontakt på tvers av klassetrinnene, samt gi dem voksenkontakt alt 

etter behovet for omsorg og trygghet. 

 SFO har leder Åshild Chruickshank i 50 % stilling og i år har vi følgende 

assistenter:  

Britt Tove Skogstad, Tatiana Zagoskina, Line-Merete Olsen, Malin 

Pettersen, Katrine Johansen.   

I tillegg har Vilde Nordahl lærlingeplass på skolen, og blir på SFO på noen 

økter. 

 
Telefon nummer til SFO er: mobil 456 36 398.  
Åshild har kontortid tirsdager fra 8.30-14.25 (men har musikkbhg kl 09.-
09.40), og torsdager 10-12.50. Mobil 95796444. 
 
Rektor Venke Heide har det overordnede ansvaret for SFO. 
 

Vi holder til i barneskolens 1. etasje, hvor vi har et baserom, og i tillegg 

bruker vi 1. og 2. klasserommene. Vi har to lekerom. Det ene kaller vi 

dukkerommet. Der har vi butikk, dukker, og diverse leker. På dette rommet 

leker vi mye rollelek. 

Det andre rommet kaller vi klosserommet. Der pleier vi ha klosser og biler. 

Her foregår det mye konstruksjon/ bygge lek.  

Vi disponerer også et annet grupperom på denne fløya, og her kan elevene 

velge å ha ei stille stund i ro og fred.   

I tillegg kan vi benytte skolekjøkken, idrettshallen, biblioteket og kultur- 

salen dersom disse er ledige 

Vi bruker ellers skolens uteområde og nærmiljø. 

 



SFO er delt inn i tre økter som er slik: 

1.økt : 07:00 – 08.45 

2.økt: 12:50 – 14:35 

3.økt: 14:35 -16:30 

På mandager kl 13 til 13.40 er det korøving for de som går på kor. I tillegg 

har kulturskolen en del aktiviteter lagt til SFO-tida. For unger som går på 

kulturskolen i SFO-tida, må vi få klare beskjeder på når og hvor de skal på 

undervisning. 

SFO ved Elvetun skole er et helårig tilbud. Vi har stengt 5 dager i året p.g.a 

planlegging/kursing. Vi har noen av planleggingsdagene i lag med skolen.  

Vi hadde planleggingsdag 17. august, neste blir i nov, og den tredje blir i 

starten av januar 2018. Vi gir nærmere beskjed når vi vet dato, og i god tid 

når de to siste planleggingsdagene blir. 

I romjula, vinterferien og påskeuka er det åpent om det er minst 5 unger 

påmeldt (Pr. dag). Vi sender ut sms eller skjema, og dere svarer om dere 

har behov eller ikke. Husk tidsfrist på forespørselen. I sommerferien har vi 

et samarbeid med barnehagen, i barnehagens lokaler. Det er egen 

bindende, skriftlig påmelding for sommer – SFO, og egne betalingssatser 

som gjelder. Sommer SFO / barnehagen har stengt i uke 29 og 30.  

De to siste somrene har vi fått til at SFO kunne være i egne lokaler siste 

uka før skolestart. I tillegg åpna vi for at de som skal begynne i 1.kl fikk 

være her, noe som er et ledd i overgangen mellom barnehage og skole. 

Det var positivt for både elever og ansatte, og vi prøver å få det til som ei 

varig løsning. 

         

   



MÅLSETTING: 
 
Opplæringsloven sier dette om SFO: «SFO skal legge til rette for lek, 
kultur og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og 
interesser. SFO skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemmede barn 
skal gis gode utviklingsvilkår. Arealene, både ute og inne, skal være egna 
for formålet.» 
 
SFO er et frivillig omsorgstilbud, og er på en måte ungenes fritid. Det er 
viktig at ungene har medvirkning på denne tiden. Det skal være rom for 
frilek og barnestyrte aktiviteter 
 
Vi vektlegger derfor leken til barna sterkt. De skal få muligheter for god og 
utviklende lek, hvor vi ansatte er tilretteleggere og skaper gode 
lekemuligheter. 
Samtidig skal de voksne skape gode rammer og klare grenser, og legge til 
rette for at alle ungene skal trives og føle seg trygge. Det legges opp til 
noen voksenstyrte aktiviteter både inne og ute. Noen av disse aktivitetene 
vil være frivillige, noen vil vi at alle skal delta på. Et eksempel er turer i 
fjære eller skog, lage julepynt, mm. 
 
Elvetun skole har som hovedmål ; 
Å etablere et helhetlig læringsmiljø som gir elevene gode betingelser for 
faglig og sosial læring.  
 
Dette gjelder også for SFO, pluss «helhetlig LEKE -og læringsmiljø» .:o) 
 

 
 
 

Vi ønsker en SFO hvor alle skal vise respekt for 
hverandre, og gi rom for ulikheter.  
Vi vil legge til rette for en positiv og glad SFO – hverdag, 
hvor vi har gode opplevelser i lag. 
 



 
Dagsrytme på SFO. 

1. økt 

7:00 SFO åpner. 
Vi leker og holder på med bordaktiviteter. 
8:00  Vi spiser frokost. 
8:35  Vi rydder og gjør oss klare til skoledagen 
 
08.45– 12:50 Undervisningstid. 

2.økt 

12:50 SFO begynner 
Vi starter 2. økt med opprop og registrering av antall unger og beskjeder. 

13:00 Utelek eller innelek (noen dager MÅ alle ut, noen dager får de velge.) 
13:30 Vi spiser matpakke. 
14:20 Vi rydder og har opprop for de som skal hjem og de som kommer på 3. økt 
 
3.økt 
14:40 Vi leker ute eller inne (mest frilek, spiller spill, formingsaktiviteter.) 
16:30 SFO stenger. 
 
Planlagte aktiviteter som å lage julepynt, ha vafler, gå tur, gå i hallen o.l., blir mest å foregå i 2. økta, pga 
nok bemanning. På 1. og 3. økta kan det hende vi lager litt grøt, kakao, eller noe annet ekstra. 
 

Lærerne i 1. – 4. klasse tar i mot og registrerer beskjeder til SFO via 
kontaktbok/meldingsbok. Det er viktig at SFO får beskjed om hvem som 
ikke skal på SFO, eller får andre beskjeder som har med barnet å gjøre.  
Når en unge blir hentet på SFO, SKAL en voksen på SFO ha beskjed om 
det. Det kan også gis beskjed til SFO via telefon eller sms. Dersom dere 
sender sms, vær obs på at dere får en sms tilbake som bekrefter at 
melding er mottatt. Hvis ikke må dere ringe. 
 

 
 



Betaling. 
 
Foreldrebetalingen fastsettes av kommunestyret, og er for kalenderåret 
2018 : 
Inntil 10 timer/uka: 1.270 kr 
Inntil 20 timer/uka: 1.853 kr 
Inntil 28 timer /uka: 2.660 kr 
 
Ved kjøp av ekstra økter koster det kr 100,- pr økt.  
Ved skolefri kr 100,- for skole-delen (8.45 – 12:50). I ferier utenom 
sommerferien, tar vi bare 50 kr pr ekstraøkt, og all betaling for ekstra 
økter/ferier, er inkludert mat.  
I sommerferien gjelder andre satser. Da er det også bindende påmelding, 
altså man må betale for de dagene ungene er meldt på sommer – SFO, 
selv om de ikke kommer i SFO/barnehagen. 
Det gis 30% søskenmoderasjon både for SFO tilbudet, og mellom SFO og 
barnehagen.  
(Det gis ikke moderasjon ved kjøp av enkeltøkter eller skolefri, med unntak 
av sommerferien) 
 
I SFO gjelder foreldrebetalingen for 10 mnd pr år, og innbetales innen den 
20. hver mnd. Oppsigelse av plass skal skje skriftlig. Oppsigelsestiden er 1 
mnd. Ved oppsigelse etter 1. april må foreldrene betale for plassen ut 
skoleåret. 
 
Når man begynner i 1. klasse kan man begynne på SFO fra skolestart. 
Når man går i 4. klasse, er man ferdig på SFO ved skoleslutt i juni. 
 
 
Praktisk info 
 
På 2. økta på SFO er vi ofte ute. Det er viktig at ungene har med skikkelige 
uteklær og skiftetøy. 
Ei skikkelig utebukse til vinteren, når vi aker og leker i snøen, støvler og 
regnklær til vått vær. 
Det er viktig å huske på at ungene har vært ute i skoletia, og mye kan være 
vått når de kommer til SFO. Ha gjerne med et ekstra skift med tanke på 
dette. Vi kan bruke tørkeskapene i garderobene nede, men ikke alle unger 
sier ifra om de har våte klær/sko liggende på plassen sin. 
Vi anbefaler å bruke innesko, da det hender ungene trør seg våte i 
yttergang og garderobe etter regn og snøvær.  
 
 



Leker som ungene har med hjemmefra er med på eget ansvar. Når man 
har leker med må andre få lov å låne/leke i lag med. Skyteleker eller andre 
«voldelige» leker er forbudt. Vi ønsker ikke å ha med DS/Ipod, eller andre 
dyre leker man er redd for. Leker kan bli borte eller ødelagt, og det er jo 
ikke noe trivelig. 
Ungene har ikke lov til å ha med mobiltelefon på SFO. 
 
Informasjon fra SFO til hjemmet gis ved telefon eller sms på mobil, eller 
skriftlig som månedsplaner, årsplan o.l. Vi har vurdert å lage ei lukka 
Facebookgruppe for personal og foreldre, som ren info og 
bildedelingsgruppe, men har ikke bestemt det helt enda, pga overgang til  
et program som heter Wisma Flyt Skole, og det kan brukes som info-flyt 
mellom hjem-SFO. 
Når dere mottar en sms fra SFO, vennligst gi en tilbakemelding på at den 
er mottatt.  
 
Når det gjelder skoleskyss har ungene skyss og busskort ut fra de øktene 
de har bestilt på SFO. Har de 1. økta på SFO har de ikke skolebuss til 
skolen. Har de 3. økta på SFO, har de ikke skolebuss fra skolen. Hvis en 
unge som har 3. økta skal ta skoleskyss hjem en dag, så er det opp til 
foresatte å undersøke om det er plass med skyssen. Og husk å sende med 
penger for å betale skyssen når eleven skal hjem/til skolen med en buss de 
vanligvis ikke bruker.   
 
Måltid: 
På 1. økta dekker vi til frokost klokka 08:00. Vi serverer melk og vann til 
frokosten. Frokost er inkludert i foreldrebetalinga. 
Kl 13:30 er det mulighet for ungene å spise egen mat på 2. økta. Vi 
opplever at mange unger har spist opp matpakken når de kommer på SFO. 
Send gjerne med en ekstra brødskive eller to. Noen av ungene spiser 
allerede klokka halv elleve på skolen, og da er det lenge å vente om de 
ikke skal spise før de kommer hjem i 3 tiden eller senere. Alternativt kan 
dere sende med en yoghurt e.l. Ungene trenger påfyll av energi for å få et 
godt utbytte av siste del av dagen.  
Vi serverer av og til frukt, varm mat, avfler, e.l. Oftest står det på 
månedsplanen, men av og til kan vi spontant lage grøt, eller for eksempel 
pinnedeig på bål. 

 
 



Henting/bringing og foreldresamarbeid ;  
 
Det er fint om dere kommer innom SFO når dere henter /bringer ungene. Vi 
på SFO synes det er flott at vi kan ha litt kontakt med dere foresatte 
utenom telefon/sms. Da får vi prata litt sammen, og formidla beskjeder og 
opplevelser på en annen måte. Og dere får litt innblikk i hva vi foretar oss 
på SFO. 
 
Vi gjør oppmerksom på at det er forbudt å kjøre inn i skolegården, både på 
fremsiden og baksiden.  
Dersom dere har noe dere ønsker å ta opp med oss på SFO, så er det 
bare å ta kontakt. 
Spesielle ting vedrørende barnet som har betydning for oss å vite, ønsker 
vi informasjon om, slik at vi kan legge til rette for barnet på en best mulig 
måte. Vi har taushetsplikt, som resten av personalet. 
 
Vi setter ikke opp foreldresamtaler på SFO. Dersom noen skulle ønske en 
slik samtale er det bare å ta kontakt med leder for SFO. Vi kan evt. delta på 
foreldresamtalen som holdes med skolen dersom dette er ønskelig. 
 
Vi arrangerer vanligvis ikke et eget foreldremøte på SFO, med deltar på 1. 
– 2. klasse møtene på høsten. 
 
SFO er i samarbeidsutvalget v / Elvetun skole representert med 2 
representanter. Leder for SFO er den ene representanten. Den andre 
velges blant 2. klasse foreldrene hvert skoleår.  
 
Hver uke har personalet en time avsatt til felles planlegging og evaluering. 
Dersom dere har ønsker eller ideer til ting vi kan gjøre på SFO, så si fra. 
 
Leder vil i løpet av SFO – året sende ut informasjon, ca 1 gang pr måned. 
Vi legger i mappa i sekken til de minste elevene, mens 3.og 4.klassingene 
får ansvar for slikt selv. Dette legges også ut på elvetun.net. 
 
 
Bursdagsfeiring. 
Vi samler opp flere bursdager, og feirer med diplom og litt å spise. 
Bursdagsfeiringer blir vanligvis feiret på siste fredag eller mandag i 
måneden, i 2.økta. 
 
 
Materialer til forming:  
Vi tar gjerne imot papir, garn, stoff, plankebiter eller andre ting som kan 
brukes til formingsaktiviteter. 



 
 

Huskeliste til foreldre: 

- Si i fra til en voksen når dere er og henter barna på SFO! 
- Merk klær og sko 
- Ha med nok skiftetøy 
- Beskjeder til SFO gis muntlig eller via sms/telefon. Vær obs på at 

dere får tilbakemelding på sms’er! 
- Når dere mottar forespørsel fra SFO, vær snill å gi en tilbakemelding 

på den. Husk å gi tilbakemelding innen frist, på skriftlige 
ferieskjemaer som sendes ut. . 

- Ta opp ting dere er misfornøyde med, med oss på SFO. Det vi ikke 
vet noe om, kan vi ikke gjøre noe med! Vi tar gjerne i mot 
tilbakemeldinger om ting dere er førnøyde med også 

- Sørg for at barnet har med nok mat. 
 
Vi håper at vi kan bidra til at samarbeidet med dere foreldre blir bra, 
sånn at ungene deres får en fin SFO – hverdag. Vi vil gi dere 
tilbakemeldinger på ting som angår deres barn, og følger opp avtaler 
med dere. 

 

Vi håper på et positivt og flott år  

Hilsen oss på SFO, august 2018 

 

 

 

 

                                                                              


