
Foldnes Skole

Informasjonsmøte 
SFO 2021-2022 



Velkommen til oss!

• Presentasjon av SFO-leder



Generell Info om SFO
• SFO er et kommunalt skolefritids tilbud i 

Øygarden Kommune
• Det er et tilbud om tilsyn og omsorg 

utenom skolens ordinære undervisningstid
• Tilbudet skal preges av omsorg, lek 

aktivitet og sosial læring.
• Leken skal stå sentralt og ha gode vilkår



• Det skal tas utgangspunkt i barnas 
alder, funksjonsnivå og interesser. 

• SFO:en alternativ læringsarena som 
understøtter skolens arbeid med 
elevenes faglige og sosiale utvikling, 
tilbyr læringsstøttende aktiviteter 
som er strukturerte og forutsigbare,  
samt gi rom for fysisk aktivitet og    
lek.



SFO Foldnes Skole
• 120barn totalt fordelt i 6 grupper
• 1-2 klasse 76 barn som er fordelt 

klassevis
• 3-4 klasse 44 barn som er fordelt på 

lilla og blå gruppe
• Bemanningsnorm:
• 14-16barn per voksen i Øygarden 



Plasstyper
• Morgon plass 7-8.35
• Redusert plass 7-15.30
• Full plass 7-16.30
• Ettermiddagsplass etter skoletid til 15.30
• Ettermiddagsplass etter skoletid til 16.30



Faste Rutiner
• Barna går inn hovedinngangen rødt bygg
• Morgen SFO fra 07-08.35
• Frokost fra 7-8.15
• Ettermiddags SFO fra klokken 13.15 

alle dager bortsett fra Tirsdag, da er 
det fra kl.12 for 1. klasse

• Utetid alle dager i overgangen skole-sfo



Mat i SFO
• Mat og trivselspenger 100 kr per måned, 

kommer på SFO faktura
• Dekker melk og måltider i SFO
• Vi spiser hver ettermiddag etter utetiden.
• Måltid i SFO ca kl. 14.00
• Tirsdag og Torsdag får barna 

smørelunsj/varm mat
• Matpakke  øvrige dager



Aktiviteter
• Alle gruppene har gym i løpet av uka
• Kunst og håndverk
• Fri lek
• Matlaging/ baking/matjungel
• 4 klasse klubb
• tur og friluftsliv
• Fri - lek



• Nasjonal rammeplan
• Egen kvalitetsplan Øygarden 

kommune ( under utarbeiding)
• Tverrfaglig samarbeid internt og 

eksternt 
• Årsplan og Månedsplan

Kvalitet og 
utviklingsarbeid



• Bursdagsfeiring i SFO (sang og hilsen)
• Høstfest
• Julelunsj
• Karneval
• Påskelunsj
• Overnatting for 4 klassingene
• Fredsmarsj & Humanitær kafe
• aktivitetsdag 

Tradisjoner



• Tett samarbeid med barnehagene om 
overgangen til skole og SFO

• Tett samarbeid internt på skolen i 
tråd med rammeplanen



Ferie SFO
• Tilbud i skolens ferier: høstferie, før og etter 

skolestart. 
• Stengt hele Juli.
• Egen påmelding.
• Påminnelse om påmelding blir sendt ut av SFO-

leder
• Eget aktivitetsprogram



Foreldre samarbeid 
• Lav terskel for å ta kontakt.
• Et godt foreldresamarbeid skaper trivsel 

for barnet
• Forventninger til dere: hold alle frister 

som blir satt og ta kontakt om dere har 
spørsmål eller kjenner på noe

• Si hei til alle barn, inviter med hjem når 
dere har mulighet, også de som dere ikke 
kjenner fra før ( inkludering)



Kva kan dere forvente av 
oss

God informasjon
• Gode forbilder for barna
• Omsorgsfulle voksne
• Synlige og engasjerte voksne
• Tydelige og trygge vaksne
• Observante og lyttende til den 

enkelte



Voksne som ser hvert enkelt barn i sin 
egenart. 
• Kunnskapsrik: Deler kunnskap, stimulerer, 

utvikler og veileder barna. 
• Selvreflektert: Er bevisst på egne 

holdninger, verdier og væremåter. 
• Lekende & humørfylt: delta på barnas,-

lekens og humorens premisser. 



Foreldre samarbeid 
• Kommunikasjon ved  levering og 

henting
• Mail, transponder, sms, hjemmeside
• Telefon: begrens bruk av telefon. 

Gjelder kun til viktige beskjeder
• Følg skolens trafikkreglement



• Elektronisk meldebok
• Meldinger innen kl. 12 for 

inneværende dag
• hvorfor? For å få en rolig og fin 

ettermiddag. All info blir da skrevet 
inn i dagboken til den enkelte gruppe 
og vi kan bruke mer tid på barna.

Kommunikasjon og bruk 
av transponder



Praktisk info
• Adm. Foldnes skule tlf: 55096950
• SFO leder kontor tlf: 55096954
• SFO mobil: 90707837
• Mail sfo leder: 

ann.street@oygarden.kommune.no



En liten påminning
• Merk alle klær og sko
• Husk ekstra bytte tøy
• Ha alltid med nok mat til SFO (det kan 

være lurt med egen matboks til SFO)
• Gi beskjed til personalet når dere henter 

barna
• Bruk transponder
• Ta med regntøy dresser o.l. hjem hver 

fredag



• Levering og henting
• Ved døren til rødt bygg inntil videre
• Faste avtaler om henting hvis mulig.
• Dersom andre har lov å hente vil vi ha beskjed i 

transponder
• Respekter åpningstiden og gi beskjed dersom du 

blir forsinket til henting
• Bruk skolen,- og kommunens hjemmesider for 

informasjon. Bla og søk for å gjøre dere kjent                    

Annet 
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