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VELKOMMEN TIL SKOLEFRITIDSORDNINGEN
I SILJAN KOMMUNE

SFO – HVA ER DET?

SFO – skolefritidsordningen er et frivillig leke og aktivitetstilbud til elever i Siljan kommune
fra første til fjerde klasse.
I Siljan kommune er det en barneskole, Midtbygda skole med en SFO.
SFO har åpent alle dager fra kl. 07.00 – kl. 16.45. Dette er et tilbud hvor foreldrene betaler en
fast månedlig sum, etter hvilken % som benyttes.
Vi på Midtbygda SFO har fast ute dag for 1. og 2. klassetrinn, dette er i tillegg til utedagen på
skolen. Vi går da til skogen hvor vi fyrer bål (når årstiden tillater det), da kan de som ønsker
det ha med seg bål-mat og gjerne noe ekstra drikke på varme dager. På denne faste ute dagen
går vi ut selv om det regner litt. Har vi fravær blant personalet, velger vi av og til å være i
nærmeste gapahuk, eller i skolens nærmiljø. Dette på grunn av sikkerheten.
Vi går da ut ca. kl.12.30, og er tilbake før skoleslutt ca. kl.14.15.
1.trinn og 2.trinn har i år fått utedag på tirsdager.
Hovedmål:
At Skolefritidsordningen skal være et sted hvor barna føler trygghet og trivsel.
Barna skal lære at de er verdifulle hver på sin måte.
På SFO skal:
 alle barn bli sett og hørt
 alle barn og voksne ha et godt sted å være
 alle ha og vise respekt for hverandre
 de voksne være gode forbilder
 de voksne være engasjert i barna og arbeidet sitt
 også skolens trivselsregler gjelder
 foreldre - samarbeidet bygge på dialog og gjensidig respekt
 legger vi stor vekt på ansvarslæring, lære barn å ta ansvar for egne handlinger og
gjøremål
 vi legger vekt på barnas selvstendige løsning av konflikter, de voksne går kun inn etter
oppfordring fra barna.
 vi arbeider med å utvikle barnas sosiale kompetanse for at de kan fungere godt
sammen med andre både nå og senere i livet
 leken være sentral - gjennom leken får de utviklet sine kreative evner og dessuten er
lek det beste barn vet.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Ansatte på SFO:
Kari Gonsholt
May Kristin Hagen
Inger Torild Tande
Ann Kristin Vindstad
Heidi Bøe
Camilla Thiedemann
Linda Moen
Ernst Harald Helgerud

Daglig leder
Barn og ungdomsarbeider
Barn og ungdomsarbeider
Barn og ungdomsarbeider
Barn og ungdomsarbeider
Barn og ungdomsarbeider
Barn og ungdomsarbeider
Omskolering fra NAV

SFO/skole
SFO/skole
SFO/skole
SFO/skole
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100%
80%
50%
60%
40%
40%
70%
100%

Åpningstider/ferie.
SFO er åpen 11 måneder i året. Det er stengt på SFO i juli.
Vi har åpent fra 07.00 til 16.45.
Det er SFO fra kl. 07.00 til 08.40 om morgenen, og deretter fra skoledagens slutt og frem til
kl.16.45.
Julaften og nyttårsaften er det stengt.
Onsdag før skjærtorsdag stenger vi kl. 12.00.
Vi har 5 planleggingsdager i året, se SFO ruta.
Det ligger egne påmeldingsskjemaer til skoleferiene og eventuelle andre skolefridager på IST
Direkte. Dette fordi at vi da lettere kan sette opp en vaktplan etter antall påmeldte barn, at
personalet har en mulighet for å ta ut eventuell avspasering/ferie og det blir enklere å legge
opp til passende aktiviteter.
Da disse dagene ofte er fine tur-dager, ber vi om at barna kommer innen kl. 10.00.

Husk inn og utkryssing:
Dette er viktig for at vi voksne skal vite hvem som er her og hvem som har gått hjem.
Vi legger også stor vekt på det å si HEI når vi kommer og HA DET når vi går.

Beskjed:
Vi på SFO må ha beskjed dersom barnet skal hentes av andre eller bli med andre hjem, ta
buss etc. Vi vil at beskjeder til SFO skal sendes elektronisk, enten som melding eller avtale på
IST, som er vårt kommunikasjonsverktøy fra oktober 2018.
Vi har en info skjerm inne på avd. som vi skriver ned beskjeder, meny for uka, litt hva vi
driver med ol.

Ekstratøy:
Det er viktig at barnet har et ekstra tøyskift på skolen, støvler til utedagen og regntøy på dager
hvor det er nødvendig.
Veldig viktig at tøy/støvler, sko etc. merkes slik at vi kan finne frem til rett eier ved
gjenglemte ting. (Merk med hele navnet).

Samarbeid/foreldresamarbeid:
Vi har et godt samarbeid med skolen og lærerne.
Vi har ikke hatt egne foreldremøter, men deltatt på skolen sine. Dette har vært etter
foreldrenes egne ønsker.
Foreldresamtaler har vi etter behov. ”Garderobepraten” ved henting og bringing er viktig.

Måltid:
Vi har et felles måltid ca kl.14.30 mandag, tirsdag, torsdag og fredag. På onsdag spiser vi noe
tidligere ved 1330-1400 tiden.
Onsdag og torsdag har vi gjerne et varmt måltid, de andre dagene hjemmelagde grove
rundstykker/brød/m pålegg, fredag har vi diverse kornblandinger eller havregrøt.

Bursdager:
Vi feirer bursdager en gang i mnd. som regel i siste uke. Da feirer vi for alle som har hatt
bursdag den aktuelle måned.
Leksehjelp:
2., 3. klassetrinn har tilbud om 1 time leksehjelp i uka. Lærere har ansvar for leksehjelpen i år.
1.klasse har ikke leksehjelp.

Ansvarslæring:
I vedtektene er det bestemt at bemanningsnormen legges i.h.t. de midler som kommunestyret
ved den årlige budsjettbehandling stiller til rådighet. Voksentettheten er derfor ikke så stor her
som i barnehagen. Derfor er det helt nødvendig at vi lærer barna å ta ansvar, vi lager avtaler
med dem. De har store uteområder å bevege seg på, slik at de alltid må si hvor de er, hvem de
er sammen med og hva de holder på med osv.
Vi bruker alle en fløyte når vi skal samles eller det skal bli gitt en beskjed og ungene skal vite
at de alltid vil finne en voksen inne på SFO.

Aktivitetstilbud:
Vi legger stor vekt på lek hos oss, gjennom leken får barna selv bestemme og leken utvikles
på barnas egne primisser.
Gjennom leken får barna trening i å løse konflikter og lærer å samordne seg både i små og
store grupper.
Det er i leken og samspillet med andre barn at de får utviklet sin sosiale kompetanse.
Vi voksne går aktivt inn i leken hvis barna ønsker det.
Vi har flotte uteområder her ved skolen vår som vi bruker mye. Ungene er mye ute og leker,
de bygger hytter i skogen, hopper tau, strikk, sparker fotball osv. Men noen ganger samler vi
gjengen for å gå på tur, enten det er for å plukke bær, sanke materialer til aktiviteter eller vi
har en natursti med oppgaver underveis.
Noen barn trives best inne og her driver de med spill, Lego, tegning, syr, osv.
Vi bruker også sløyden mye, av og til datalaben.
Vi har tilrettelagte aktivitets-grupper minst en gang i uka, som ungene selv velger om de vil
være med på.
Som for eksempel bakegruppe, spillegruppe, formingsgruppe, lesegruppe, sløydgruppe,
ute-gruppe osv.
Det er alltid en voksen med på disse gruppene, og den varer ca. 1 time.
Andre tilrettelagte formingsaktiviteter har vi mest i forbindelse med høytider som jul og
påske. Barna bestemmer selv om de vil lage eller ikke.
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SFO åpner torsdag 01.august kl.0700.
Tema: Bli kjent
Jobber med innkjøring og tilvenning.
Planleggingsdag for ansatte torsdag 15. og fredag 16. august.
Vi feirer alle de som har hatt bursdag i august, onsdag 28.august.
Tema: «Høst»
25. september feirer vi bursdag for september-barna.
Tema: «Høst»
Uke 41: Høstferie. I skolens høstferie er SFO åpent som vanlig.
Vi starter litt med juleforberedelser.
Onsdag 30.oktober er det bursdagsfeiring for oktober-barna.
Tema: Jul og juleforberedelser
Planleggingsdag fredag 8.november.
Onsdag 27. november har vi bursdagsfeiring for november-barna.
Vi lager julegaver.
Tema: Jul
Vi lager julegaver og har juleaktiviteter.
Onsdag 18, nissebesøk med grøt i skogen.
Torsdag 19. desember feirer vi desemberbarna våre.
Julaften og nyttårsaften er SFO stengt.
Romjul: åpent som vanlig utenom helligdagene.
Tema: Vinter
Vi gjør vinteraktiviteter.
29. januar feirer vi de som har hatt bursdag i januar.
Tema: Vinter
Vi gjør vinteraktivteter.
Onsdag 26. er det bursdagsfeiring for februar-barna.
Tema: «Vi forsker»
Vi gjør påskeaktiviteter.
Onsdag 25.mars bursdagsfeiring for mars-barna.
Tema: «Naturen våkner»
Vi fortsetter med påskeaktiviteter.
Onsdag 1.april lager vi påskelunsj sammen med barna.
Onsdag 29. april bursdagsfeiring av april-barna.
Tema: Vår «det spirer og gror» og nasjonaldagen
Onsdag 27.mai bursdagsfeiring for mai-barn.
Fredag 22.mai SFO stengt planleggingsdag.
Tema: Uteaktiviteter
Onsdag 17. juni bursdagsfeiring med tradisjonelle sommer-leker.
Fredag 19. juni SFO stengt, planleggingsdag med skolen.
STENGT (ferie)

Utover dette kommer det månedsplan

Betalingssatsene på SFO er fra 01.01.19:
100%
80%
60%
40%
20% + morgen
Morgentilbud
Enkeltdag SFO
Enkeltdag ikke % plass

2892.- pr mnd.
2446.«
2059.«
1613.«
2059.«
1224.«
221.350.-

+ 278.- mat
+ 222.- «
+ 167.- «
+ 111.- «
+ 100.- « ingen søskenmoderasjon
Ingen søskenmoderasjon
+ 27.- mat
+ 40.- mat

Full betaling for mat kreves også for barn med søskenmoderasjon.
Tildelt plass står fram til eleven går ut av 4. trinn, eller til den blir sagt opp skriftlig eller
elektronisk.
Vi har gjennom hovedmålet og tilhørende punkter gitt uttrykk for at vi er opptatt av at ungene
og de voksne skal ha en trivelig og god dag i SFO.
I vårt arbeid legger vi vekt på å lære ungene å ha respekt og omsorg for hverandre, og det å
tørre å ha egne meninger.
Vi forsøker å nå vårt mål ved å trekke barna med i noen av hverdagens arbeidsoppgaver, som
matlaging, borddekking, rydding ute og inne osv.
For å få gode og trivelige dager er det viktig at barna føler seg trygge på oss voksne og på de
andre barna. For å kunne fungere godt både i små og store grupper, er det viktig at samspillet
mellom oss mennesker er bra og som igjen er med på å utvikle barnas sosiale kompetanse.
Skulle det ellers være noe dere lurer på er det bare å ta kontakt med oss.
Vennlig hilsen
Kari Gonsholt
Daglig leder

Midtbygda skole avd. SFO
Loppedåpan 53
3748 Siljan.

Telefon Midtbygda 35 94 28 88/35 94 28 89

