UKE

MANDAG
07.09.

MÅNEDSPLAN – SFO
TIRSDAG
ONSDAG
08.09

09.09.
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38
39
40
41

TORSDAG

FREDAG

10.09.

11.09.
Grønnsaker med dip.

Vi går tur og ser etter
tyttebær.

14.
Vi lager spiselige «pinnedyr» i
steikovnen.

15

16.

17

18

21
Sender sms om behov for Sfo i
høstferien.

22

23
Frukt i 2.økta

24.

25.
Frist i dag for påmelding til
høstferien!

28
Bursdagsmarkering
med ostesmørbrød.

29

30

1

2

05.10.

06.10.

07.10.
Stengt.
Vi er på kurset
«Ditt valg».
V

08.10.
Skolen har høstferie.

09.10.
Skolen har høstferie.

Sfo åpent for de som har
meldt seg på.

Sfo åpent for de som har
meldt seg på.

Disse første ukene har vi
- Blitt kjent med nye elever og de med oss
- Hatt mye lek både inne og ute.
- Lekt mye med plastelina
- Laget mange underlag til maling og
plastelina
- Tatt en del bilder til å pynte veggene med.
Ikke alle har lyst til å bli tatt bilde av, men
kanskje de får lyst senere.
- Opplevd stor glede hos mange ved å kunne
treffe lekekameratene sine igjen.
- Hatt litt utfordringer mht koronaregler og
smittevern. Ikke alle husker eller forstår
like lett, så vi har repetert regler. 1. og 2.
klasse samarbeider, og det samme gjør
elevene fra de eldste klassene. På tidlig og
seinøkta er alle i lag, men med avstand og
ofte handvask/sprit.
- Øvd på rutiner som å sitte i ro ved måltid,
rydde etter lek, toalettbesøk, hvor kan vi
leke og hvor kan vi ikke leke, med mere.
- Sett at noen elever trenger mer mat med
seg, og vi gir beskjed hjem til dere om det.
Fotballspillet er populært

Videre i september skal vi
- Ta flere bilder med ramme, og begynne å få
de opp på veggen.
- Få ny plastelina og tusjer!
- Fortsette å øve på rutiner og ivareta
smittevern.
- Få sendt ut årsplan for vår Sfo. Den
inneholder «velkommen til sfo-heftet», med
litt til. Neste år kommer en nasjonal
Rammeplan for Sfo, og det blir mulig å sende
en høringsuttalelse i desember.

Katrine Johansen jobber også på Sfo dette
skoleåret.

VIKTIG Å HUSKE PÅ:
- Ha nok skifteklær med, og å ha regnklær, støvler,
og litt varmere klær med på skole/sfo.
-

7.oktober skal hele personalet på kurs, da har vi
stengt.

-

Dere får en sms uti september med spørsmål om
behov for Sfo i høstferien (8-9.oktober). Vi har
åpent 7-16.30, og tar 100 kr for skoledelen av
dagen, og 50 kr for hver økt eleven ikke har fra før
av. Frist for påmelding er 25.september.

-

Har dere noe dere lurer på, så kontakt oss.
45636398, eller Åshild 95796444.

To gutter lagde seg «gaming-room» med sofa og stor
skjerm.

