
MÅNEDSPLAN – SFO 

UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

6 
8.februar 

Frist for å melde seg på til 
vinterferien er i dag. 

 
Vi leker med en 
«sanseboks».  

 

 10. 
 

11. 
«Gutten som hadde vondt» 

Vi gjør bevegelser til ei 
musikkhistorie om en gutt 

som prøvde ulike råd for å bli 
bra.  
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15. 
2.klasse lager smoothie til 

alle de andre. 

 
 

16 17. 18. 
Vi har bål og steiker pølser 

ute! 

 

19. 
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22. 

Skolen har vinterferie hele 
uka. Sfo er åpent for de som 

har meldt seg på, hvis 5 
eller flere er påmeldt. 
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1.mars 
 
 

2. 3 
Havregrynsgrøt 

 

4 5 
Bursdagsmarkering 

Med fiskekaker i pitabrød 

 
 

 
 
 
 

https://pickfreshfoods.com/blueberry-banana-smoothie/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://da.scoutwiki.org/B%C3%A5l
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://no.wikipedia.org/wiki/Fiskekaker
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 
 
 
 

JANUAR: 
- Tredjeklassingene storkoste seg med å lage smoothie til alle på Sfo. I 

februar er det 2.klassingene som skal få gjøre det. 
- Vi har laget flere typer solpynt; tegna på vinduer, med piperensere og 

perler, og med papir. 
- Uværet «Frank» ødela for oss da vi skulle ha bål og steike pølser ute i uke 3.  
- Vi har eksperimentert med is, og frosset vann i ballonger, og laget islykter 

med stjerneform. 
- Vi har laminert ei lita bok med 7 yogaøvelser. Vi har hatt noen økter, og et 

par av elevene prøver seg litt på egenhånd. 
- To ganger har ei lita gruppa vært og sett på isen i Brøstadelva, og kasta 

isklumper ned på isen. Spennende lyder når isen treffer elveisen. Mye 
læring i å sikte på hull i isen, finne de riktige isklumpene og å samarbeide 
med å bære tunge klumper. Vi har lagt vekt på sikkerhet, og at INGEN 
unger skal gå dit alene.  

- Ei gruppe har vært oppe på myra, og titta på isen der.  
- Vi ser at koronareglene begynner å slite på noen elever, som ikke får leke 

med de andre på annen kohort. Vi prøver finne på interessante aktiviteter, 
og å legge til rette for lek der de kan være.  
 
 

  
 

FEBRUAR: 
- Vi har alt starta med tema om Folkehelse og livsmestring 
- Vi har før brukt en musikkhistorie om «Gutten som hadde vondt», og skal bruke 
det et par ganger nå i februar. Det handler om en gutt som har så vondt i hodet, i 
magen, knærne, tærne-overalt! Mora hans gir han råd om å gå seg en tur, og da 
møter han dyr som gir gode råd. Frisk luft, mosjon og hvile er rådene. 
-  i vinterferien blir vi å være ute mer, og på tur.  Vi har hele skolen for oss selv, og 
kan bruke biblioteket og kanskje idrettshallen. Vi lager to måltider for dag, pluss litt 
frukt eller grønt. Vi blir 2—3 voksne på jobb pr dag. Er det dager med færre enn 5 
påmeldt, blir det dessverre stengt de dagene. 
- vi starter med litt påskeforberedelser i mars, og tenker å ha en påskelunsj 
22.mars, lik den vi hadde før jul på skolekjøkkenet. 
- Utdanningsdirektoratet har sendt ut nytt utkast til nasjonal Rammeplan for SFO, 
som vi har sendt dere på Visma eller mail. Det er ikke slik plan nå, og vi ser fram til 
å ha noen retningslinjer slik at tilbudene kan bli mer lik i hele landet. Gå gjerne inn 
på Udir sine sider og gi tilbakemelding på planen.  
- Vær obs på å søke ny plass for neste skoleår. Utlysning kommer om ikke lenge, 
med frist i slutten av mars. 
   

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 


