
MÅNEDSPLAN – SFO 

UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

 10 
8.mars 

Har sendt ut skjema for 
behov for Sfo i påskeferien.  
Sjekk ransel og eller Visma. 

 10.3 
Vi begynner å lage litt 

påskepynt denne uka, og har 
framme slik at de kan lage 

fram mot påsken. 

11.3. 12.3 
FRIST for  å melde på til Sfo i 

påskeferien. 

 11 
15. 

Vi lager påskepynt 
16. 17. 18. 

1.klasse lager smoothie til  

alle.  

19. 

  12 
22 

 
Påskelunsj på 

skolekjøkkenet. 
 

 

23 24. 
 

Felles måltid kl 13.30-tida. 

25. 
Lage stort felles bilde ved å kaste 

eggeskall med maling i :o)! 
 

Vi spiser felles måltid 13.-
13.30 

26. 
Youghurt. Kan ha rosiner, 

banan, havregryn i. 
 

Lage ferdig bildet frå i går. 
 

Bursdagsmarkering 

 13 
29. 

Åpent disse dagene hvis 5 
eller flere har behov. 

30 31. 
Åpent til kl 12.00 

Skjærtorsdag 
Stengt 

Langfredag 
Stengt 

14 
2.påskedag 

Stengt 
 7.april 

 
Vanlig Sfo og skole igjen. 

8.april 
 
 
 
 
 

9.april 

 
 
 
 
 
 

http://pickfreshfoods.com/tropical-pineapple-smoothie/
http://pickfreshfoods.com/tropical-pineapple-smoothie/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


 
Februar: 

- 2.klassen lagde smoothie til alle 
- Vi lekte og undersøkte gjenstander i en 

«sanseboks». 
- Da vi skulle ha musikk og bevegelseshistorien 

«gutten som hadde vondt», ville mange ut, og 
noen heller leke. Så vi var bare 2 som gjorde 
den historien, men vi hadde ei fin stund. 
Kanskje det passer å ta den en annen gang. 

- Vinterferieuka ble stengt, pga for få påmeldt. 
Vi ansatte hadde møte og har lest 
faglitteratur, og ellers avspasert resten av 
dagene. 

- Skjemaet for behov for Sfo i vinterferien ble 
sendt ut både på Visma, og som ranselpost. 5 
foreldre svarte via Visma, ca 6 svarte ikke i det 
hele tatt, og resten med papirskjemaet. Været 
har vært så ustabilt, og den dagen vi skulle ha 
bål, var det iiiskaldt ute. Så pølsene ble spist 
inne-igjen. Vi krysser fingrene for mer stabilt 
og tørrere vær framover. 

 

 

Mars: 
- Vi sender ut skjema om behov for Sfo i påska. 
- Frist for å levere er 12.mars Påskeskjemaet 

kommer også i begge format, men fra høsten 
av tar vi sikte på å kun bruke Visma. Så husk å 
laste ned appen! ( se elvetun.net for 
informasjon). 

- Vi sender også ut en foreldreundersøkelse, 
som vi ønsker levert innen påske, altså innen 
26.mars. 

- Vi ønsker brukermedvirkning i alle ledd, og har 
spurt hver elev om «Hva er BRA på Sfo?», og 
«Hva kan bli bedre på Sfo?». Resultatene fra 
begge disse kommer ut til dere etterpå. 

- Uke 9-10 begynner vi med påskeforberedelser. 
- Trivselsuka er i uke 12, med fokus på læring og 

lek i friluft. Vi vet at elevene skal være mye ute 
i skoledelen, og ser an dagene om vi går ut 
eller ikke på Sfo. For å skape god stemning 
lager vi noe å spise hver dag på 2.økta(i 13-
13.30 tida), og serverer frukt ca kl 15 på 
seinøkta. Vi har tradisjon på å lage et felles 
stort bilde i trivselsuka, og i år skal vi kaste 
halve eggeskall med maling i, på lerret. Vi har 
gjort det for flere år siden, og det var veldig 
populært da. 

 

Hva er inni her, tro? 
 

 
Hva i alle dager er dette…? 

 


