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Mål for Vestskogen SFO 
SFO (Skolens Fritidsordning) er en del av skolens enhet og 

er et fritidstilbud for elever fra 1.-4.trinn.  

Gjennom lek, kultur- og fritidsaktiviteter skal SFO 
stimulere til vekst og utvikling i trygge omgivelser. Lek er 
viktig. I leken utvikler barn fantasi, kreativitet, språk, 
begreper samt evnen til å samhandle med andre 
mennesker. Her kan de selv organisere leken, løse 

konflikter og bearbeide følelser og opplevelser.  

En stor del av skoledagen er voksenstyrt og organisert. På 
SFO får barna styre sin egen fritid. Barna får velge fritt 
mellom ulike aktiviteter som både er barnestyrt og 
voksenstyrt. De voksenstyrte aktivitetene på SFO skal ta 
utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos 

barna. 

På Vestskogen SFO har vi omtrent 100 barn og 10 faste 
ansatte. Hvert år får vi i tillegg lærlinger fra barne- og 
ungdomsarbeiderfaget som tar en del av opplæringen hos 

oss.  

 

Aktiviteter på Vestskogen SFO 
Vi legger til rette for ulike type aktiviteter ute og inne 
gjennom hele året. Aktivitetene tilbys gjennom disse 
kategoriene: fysisk aktivitet og lek, kunst og kultur, bygg 
og konstruksjon og vennskapskafe. Aktivitetene planlegges 
i forkant for å gi barna et best mulig tilbud. Vi har også et 
stort uteområde med skog, som gir mulighet for å finne 
seg en rolig plass man kan leke i fred. Innendørs har vi et 

stillerom til de som ønsker det.   



Vi er ute hver dag og i all slags vær, så det er viktig at 
barna har klær som passer til været. Alle må i tillegg har 
skiftetøy i hyllene sine. Innesko er også viktig å ha. 
Foresatte må hjelpe barnet med å holde orden på sin 
garderobeplass. Alle uteklær bør tas med hjem hver 
fredag, slik at rengjøringspersonalet får vasket før neste 

uke. Det er viktig at klær og sko merkes.  

 

Mat på Vestskogen SFO 
Vi på Vestskogen SFO jobber målrettet for å gi barna et 
sunt, godt og variert mattilbud. Vi bruker nasjonale 
retningslinjer for mat og måltider i skolen aktivt i arbeidet 

med å både vedlikeholde og forbedre mattilbudet.  

Barna kan spise medbrakt frokost mellom 07.15-08.00. 
Etter dette går vi ut før skolen starter. På SFO serveres det 
et mellommåltid når barna er ferdig med skoledagen. Vi 
legger vekt på at måltidet skal være en hyggelig stund 

rundt bordet.  

To ganger i uken serveres det varmmat. Resten av uken 
serveres det knekkebrød, brød eller havregryn. Vi drikker 
vann til alle måltid. Maten varierer fra uke til uke, og en 
ukesmeny henges opp utenfor Vennskapskafeen hver 

mandag.  

I skolens ferier tar barna med seg matpakke til 
formiddagslunsjen klokken 11.00, mens vi serverer et 

måltid klokken 14.00.  

Det er viktig at det informeres om eventuelle allergier 

eller andre mathensyn. 



IST Direkte 
IST Direkte er et nettbasert system for daglig 
kommunikasjon mellom SFO og hjemmet. Her legges det 
ut informasjon om kommende arrangementer, 
planleggingsdager og ferieperioder så vel som beskjeder 
fra dag til dag.  
 
Det er viktig at alle foresatte holder seg oppdatert på IST 
Direkte, hvis ikke kan man gå glipp av viktig informasjon. 
Alle foresatte må også legge inn nødvendig informasjon 
om sitt barn og bruke nettsiden aktivt for å legge inn faste 
avtaler, beskjeder om dagen, sykefravær, timeplaner ol.  
 
På hjemmesiden til skolen finner du noen korte veiledere 
for å hjelpe deg som foresatt i gang, dersom du trenger 
det. Besøk 
https://www.faerder.kommune.no/vestskogen-skole/ for 
mer informasjon eller ta direkte kontakt med oss på SFO. 

 

Bli kjent kveld  
Vi inviterer alle skolestarterne og foreldre på besøkskveld 

her på Vestskogen SFO  

 

Torsdag 13.juni 2019 kl. 17.00-18.30.  

 
På besøkskvelden blir dere litt bedre kjent med hverandre, 
de ansatte på SFO, lokalene og uteområdet. Vi serverer 

enkel snacks og drikke. 

 

 

https://www.faerder.kommune.no/vestskogen-skole/

