
FORELDREMØTE HØSTEN 2018 Oserød skole SFO  

Barn sier: 

Jeg vil ha en venn 

Jeg vil leke mye 

Jeg vil ha trøst når noe er leit. 

----------------- 

Vi vil det beste for barna våre: 

Trygg oppvekst 

Gode venner 

Lære seg alt de trenger for å bli en god samfunnsborger. 

 

Rektor åpnet foreldremøtet. Hun informerte om at stortinget har vedtatt, et nytt regelverk om skolemiljøet. (Udir-3-

2017) 

6.4.1 Plikt til å følge med 

6.4.2 Plikt til å gripe inn 

6.4.3 Plikt til å varsle 

6.4.4 Plikt til å undersøke  

6.4.5 Plikt til å sette inn tiltak  

SFO-leder – informerte om oppstart. Kom direkte til oss hvis dere hvis dere lurer på noe, og barnet ditt ikke har 

det bra. Vi er her for barna.  

Barnas samspill og lek i SFO 

SFO er opptatt av å verne om den frie leken til barna. Sosial kompetanse er en forutsetning for å kunne delta i 

lek. Noen barn har behov for hjelp og støtte fra ansatte og foresatte for å bli inkludert i leken. Det er godt 

dokumentert at leken er viktig for barnas sosiale, mentale og emosjonelle kompetanse.  I leken opplever barna 

mestring, får utfolde seg å ha det gøy, og de får bearbeidet opplevelser og følelser. Forskning viser at den frie 

leken oppnår barna mer puls, utholdenhet, og kroppslig utfordring en ved en voksenstyrt aktivitet. (Knut Løndal, 

2010) 

Vi har lek som er organisert, som det er frivillig å være med på. Egen plan for Stampa og Barneskjær finner du på 

Hjemmesiden til skolen. 

Hvordan er det å være barn i dag? Mye er tilrettelagt. Ukedagene er kanskje fylt opp? Hva med barnets fritid? 

Trenger vi å styre den? Når kan barnet slappe helt av å gjøre ingenting? Bruke fantasien sin? Trenger barnet ditt 

et pusterom? Hva vil barnet selv, hvis det fikk bestemme? Hva er viktig for barna? Barn svarer ofte JA på ting 

som blir foreslått fordi det er gøy. Du kjenner barnet ditt best.  

Barn bygger vennskap ved å gjøre ting i sammen, og ofte i full fart. De får lyst til å ha venner som varer over tid, 

og som de kan ha med seg hjem. For mange er det viktig å invitere venner hjem. I SFO er det mange barn og 

leken til barna blir ofte forstyrret. Hjemme hos hverandre kan de få leke i lengre perioder. Det er fint for å danne 

gode vennskapsforhold som varer. 

SFO er skolens fritids-ordning. 

Litt info: 

Vi starter opp med vennskapskafe. Måltidet er en arena for vennskap, sosialisering og positiv selvstendighet for 

barna. Barna spiser sammen med dem de ønsker å spise sammen med, men alle skal ha noen å sitte med. 

Det er turdag på tirsdager. Det er laget en rulleringsplan som ligger på hjemmesiden til skolen. 

SFO leier ut Eventyrleiren på Vardås til bursdager o.l. 

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Laringsmiljo/skolemiljo-udir-3-2017/6.-hva-skal-skolen-gjore-aktivitetsplikten/#6.4.4-plikt-til-a-undersoke
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Laringsmiljo/skolemiljo-udir-3-2017/6.-hva-skal-skolen-gjore-aktivitetsplikten/#6.4.5-plikt-til-a-sette-inn-tiltak


Barnemøter på torsdager. Der får barna medvirke. Viktig å lytte til barnas stemme. 

Viktig at barnet ditt nuller seg ut før det går hjem. 

Gjenglemte klær finner dere under trappa i gangen utenfor SFO i putekassa der. Spør oss om hvor det er. 

Hent barna i Oserødveien i SFO tiden, og ikke kjør på grusbanen utenfor Hårkollhallen. 

 

OOOOOOO 

Alexander, miljøarbeideren vår snakket om bursdager. Det ble vist en filmsnutt om hvordan vi kan inkludere alle 

barna inn i den.  

Hvordan snakker vi om SFO og skole rundt bordet hjemme, og hvordan snakker vi når vi kjører bil. Barn tar fort 

etter de voksne. 

YouTube. Det er lurt å følge med på loggen for å se hva barna ser på nettet. 

«Å trykke på knapper hos foreldrene». Alle de andre får lov til det….osv. 

 

Jonathan O Millar, rådgiver fra Færder kommune kom og informerte om at vi snart går over til digitalisering i SFO, 

IST Direkte. SFO og barnehager i Færder kommune skal innføre dette i nær fremtid. Det vil komme mer 

informasjon om dette.  

Foreldremøtet fortsatte med kontaktlærere i 1. trinn. 

 

«Jeg kan, jeg vil, jeg får det til». 

Oserød skole 

Fokusområdene til Færder kommune: 

Omsorg trivsel og trygghet 

Lek og sosial kompetanse 

Fysisk aktivitet, mat og helse 

Kunst, kultur og kreativitet. 

Hilsen Bente SFO-leder 

 

 


