
 

 

Info til hjemmene:  

Informasjon blir lagt ut på skolens hjemmeside og hengt opp i 

gangen.  

I gangen henger: 

Aktivitetsplan, oversikt over hva som skjer hver dag i løpet av uka. 

Oversikt over hvilke styrker vi har fokus på og hva vi gjør på 

SmART. 

Oversikt over hva som er «annerledesmat». 

Oversikt over hvilken konstruksjonslek som er på «byggebordet» i 

hvilke uker (ikke på hjemmesiden). 

 
SFO er en del av skolen, samme regler gjelder. 

 

Foreldrekontakter for SFO: Asgeir Orskaug.  

Vara: Trine Marie Hannsen 

  

 

 

 

SFO holder stengt:  

Torsdag 16. og fredag 17. august 

Fredag etter Kr. Himmelfartsdag. 

Julaften, nyttårsaften, romjul og påske. 

De tre siste ukene i juli. 

  

Anne Lise Knudsen, daglig leder SFO 

 
 

 
 

 

Marihøna 
SFO 

2018 / 19 
 

 
Åpningstid: kl. 07.15  – 16.45  

 

Mobilskole: send til 59 44 42 05 start melding med:  

sfo mellomrom -tekst. Sendes før kl. 12.00  

Tlf. nr. felles for Færder skolene: 40 91 15 00 

Tlf. nr. kontor Anne Lise: 40 91 15 00 

Tlf. nr. SFO-base: 40 82 19 44 

Tlf. nr. mobil ute / tur: 40 91 15 15      



 

På Marihøna SFO har vi fokus på å skape gode relasjoner og 

sosiale ferdigheter  

 

Måltider: 

Barn som har med frokost får vann å drikke.  Maten spises på 

kjøkkenet. 

Brødmåltid serveres ca. kl. 14.00. Vi har ”annerledesmat” en dag i 

uka, det er enkel mat som eksempelvis ostesmørbrød, tomatsuppe 

etc.  Barna spiser i puljer i vår «kafè», de velger selv hvem de vil 

sitte sammen med. Hvis de ønsker kan de ta med brødskiva ut. Vi 

har ofte måltider ute. Barna får tilbud om frukt eller grønnsaker hver 

dag. Som drikke serveres det vann. 

I skoleferiene: Barna må ha med egen frokost. De får lunsj ca. 

kl.11.00 og ett måltid ca. kl. 14.00. 

 

Morgenåpning: 

Kl. 08.15 sendes 2, 3 og 4. trinn ut til friminutt, hvor det er 

inspeksjon. 1. trinn som ikke har SFO – dag / plass er også ute frem 

til kl. 08:30 

 

Klær: 

Barna har behov for NAVNET skiftetøy og innesko på plassen sin i 

garderoben, regntøy og gummistøvler i våtgarderoben. 

Vi gir barna beskjed hva slags klær de skal ha på seg, i forhold til 

vær og temperatur. Snakk med barna deres om hva de skal ha på seg. 

 

Beskjeder: 

Avtaler om å være med hverandre hjem skal avtales i forkant.   

Beskjed til SFO på sms-skole sendes senest kl. 12.00 samme 
dag. Se tlf nr. på forside. Dersom det dukker opp noe 
uforutsett på ettermiddagen må dere ringe. 

 
 
 

• SFO-ansatte viser deg respekt og godtar dine løsninger 

knyttet til oppdragelsen av ditt barn, som du kjenner best. 

 

 

• SFO-ansatte sier aldri noe om foreldre innad i 

personalgruppen som de ikke kan si til de samme foreldrene. 

 

• SFO sørger for informasjon om store planlagte aktiviteter, 

slik at du er orientert om disse. 

 

 

 

 

Hva kan du ikke forvente av SFO 

 

• Ansatte vet ikke til enhver tid akkurat hvor ditt barn er på 

skoleområdet. Det ville fordre altfor sterk styring av barnas 

fritid. 

• I hektiske perioder får ikke alle barn den personlige 

oppfølging som de fikk i barnehagen (lavere bemanning i 

SFO). 

• At det ikke kan forekomme  ”lett kaos”. Husk at de fleste 

barn takler kaos bedre enn voksne. 

• Ansatte som arbeider til kl. 16.00 eller lenger, vet ikke alltid 

hva som har skjedd med ditt barn i løpet av dagen. 

 
 

 

 



Dette er sakset fra Nettverket for SFO redaktør: Ivar Haug. 

 

Hva kan du forvente av SFO 

 

• 1.trinn får nok tid til å etablere trygghet (gjennom spesielle 

tiltak) den første tiden. 

 

• SFO-ansatte skal ha oversikt over hvilke barn som er i SFO 

til enhver tid. 

 

• Barnet ditt får trøst og omsorg når det trenger det. 

 

• Barnet ditt blir sett når det opplever ”vennetørke”. 

 

• SFO-ansatte ringer deg eller tar kontakt på annen måte når de 

er bekymret for et eller annet knyttet til ditt barn. De venter 

ikke til det eventuelle problemet er blitt stort. 

 

• SFO-ansatte lar ditt barn få lov til å kjede seg uten å måtte 

styre barnet inn i en aktivitet. Viktig for barnets utvikling. 

 

• SFO-ansatte” møter” deg med et blikk eller nikk og viser at 

de ser deg når du er innom, selv om de akkurat da ikke har 

tid til den lille praten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ute: 

Vi er ute hver dag og i all slags vær. Vi bruker de flotte 
områdene vi har rundt oss på skolen og i nærmiljøet.  Det er 
viktig at barna har klær som passer til været. 
 
Lek / aktiviteter / tilpasset opplæring: 

Vi legger til rette for forskjellige typer lek og aktiviteter ute og inne.  

Det legges til rette for at barn med forskjellig typer behov og 

læringspreferanser skal ha noe å leke med.  I SFO-basen har vi et 

bord som det alltid er mulighet for konstruksjonslek. Vi bytter ut 

leker og spill gjennom året, slik at det blir variert og stadig ”nye 

spennende” ting tilgjengelig. Voksenstyrte aktiviteter er frivillig, og 

vil foregå både ute og inne.  Vi prøver å motivere til at barna  

fullfører de aktivitetene de velger å være med på. Vi har tilgang til 

gymsalen på ettermiddagene. Trinnene får en fast dag i uka hvor de 

kan være med i gymsal. På vår SFO legger vi vekt på liten 

voksenstyring, og tilgjengelige voksne som bryr seg. SFO er en 

arena som gir muligheter for mye læring gjennom lek.  

 

 

Skoleferier: 

Før høst og vinter ferie henges det opp en navneliste i ytterste SFO- 

gang. Her skal det krysses av om barnet ditt skal være i ferien eller  

ikke.  Kjernetid i feriene er kl.10.00 – 14.00.  

 

 

 

 

Bursdager: 

Barna blir sunget bursdags-sang for og får et eple med like mange 

seigmenn som det fyller år, samme dag eller første dag på SFO etter 

bursdag. 



Egne leker: 

Barna må selv ta ansvar for egne leker, Lego og elektroniske spill 

hører til hjemme. 

 

Mobilbruk: 

Vi har samme regler som skolen. 

 

Pictogramtavle: 

En dagstavle i gangen med oversikt over hva som skjer hver dag for 

de forskjellige trinn, hvem ansatte som er på jobb og hva de har 

ansvar for.  

 

 

Barnemøte: 

Mari og Hans, hånd-dukkene våre leder møtet noen ganger. Innhold: 

underholdning av barn og / eller voksne. Regler som gjelder, visning 

av nye leker, hva er å være en god venn.. Vi har fokus på sosiale 

ferdigheter, egenskaper og styrker.. Sang. Går gjennom post fra 

postkassa (tegninger og ønsker fra barna). Målet er at møtet skal gi 

barna en fellesopplevelse, gruppetilhørighet, og humor. Barn som 

ønsker det får komme frem og eks: fortelle vitser, eller andre ting 

som er aktuelt. 

 

 

Foreldresamtaler: 

Anne Lise, daglig leder deltar på de første samtalene sammen med 

lærerne på 1. trinn. 

Hvis noen ønsker egne samtaler, er det bare å si fra, så finner vi tid 

til dette. Daglig leder avtaler møte ved behov. 

 

 

 

Henting av barna: 

Når barnet ditt blir hentet på ettermiddagen vil vi at du krysser ut 

barnet ditt ved å sette en V  på navnelista i SFO-gangen, eller si fra 

til «innevakta» at barnet er hentet. 4. trinn krysser seg inn og ut selv. 

 

SmART 

Vi har fokus på at barn og voksne får et felles styrkebasert språk, 

ved bruk av 20 forskjellige styrker / verdier. Dette øver vi på 

gjennom samling, lek sang og fortellinger, som så vil bli 

implementert i hverdagen. 

Se egen info på hjemmesiden eller gå inn på 

http://smartoppvekst.no/ 

Vi gjennomfører SmART en gang i uka, barn og voksne er fordelt i 

grupper. Vi starter med 1. trinn som egen gruppe, så blander vi dem 

med de andre utover året. 

 

-Styrkefokus 

-Medvirkning 

-Anerkjennelse 

-Relasjoner 

-Trening 

 

Vi ønsker at dere er raske med å ta kontakt dersom det er noe 

dere stusser over eller lurer på! 

 

http://smartoppvekst.no/

