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Velkommen til et nytt og spennende SFO-år ☺ 

 

SFO er en del av skolen og et tilbud til elevene på 1. – 4. trinn. 

SFO er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud for barn i alderen 6 – 10 år. 

Denne høsten er det 10 barn som har SFO gjennom hele uken. 

 

 

 



 

 

 

Pedagogisk plattform for SFO 

Den pedagogiske plattformen på Risøyhamn skole skal også gjelde for SFO. 

Barna må møte det samme verdisyn og de samme grunnholdningene i SFO som på skolen. 

Dette innebærer at det må være et nært samarbeid mellom SFO og skolen om utgangspunktet 

for arbeidet. 

Det vil likevel være forskjeller i hvilke verdier som blir mest vektlagt i det daglige arbeidet. 

SFO viktigste oppgave er å gi barnet allsidig fritidstilbud og gode muligheter til lek og 

samvær med andre barn. 

Dette innebærer både frilek og tilbud om organiserte aktiviteter. 

…..vi e ilag… 

 



Målsetningene våre 

 

 

 

 

• Alle barn i SFO skal oppleve respekt, omsorg og tillit. 

• De skal møte tydelige og trygge voksne. 

• Barna skal få utvikle et godt selvbilde og ha respekt for andre barn og voksne. 

• Det legges stor vekt på trivsel og trygghet. 

• Det legges også vekt på fysisk aktivitet. 

• Fokus på «det gode måltid». 

 

 

 



Dette året, som i fjor, fortsetter vi med: 

Det gode måltid.. og den gode samtalen.. 

☺Det blir satt fokus på «det sunne måltid»….fint å smake… Det tradisjonelle «varme 

måltidet» på onsdager videreføres ikke i nåværende form. Vi lager gode måltider daglig, 

hvor frukt og grønnsaker blir en naturlig del. Varme måltider vil komme som en naturlig del 

innimellom, og da lager vi den sammen☺ Vi vil ha tilhold på mat/helse rommet når vi lager 

og spiser mat. 

☺ Vente på tur, sende til hverandre, ta hensyn til og hjelpe hverandre. 

☺Kanskje har vi noe fint å si til hverandre mens vi spiser ….Hva har vært fint i dag…? 

☺Vi rydder etter oss…   

Aktiviteter inne og ute… 

☺Vi ønsker å legge til rette for fysisk aktivitet og frilek inne og ute… 

Onsdag blir vår aktivitetsdag denne høsten… vi utforsker naturen i nærmiljøet,  går i 

gymsalen o.l.  Vi vil være ute daglig, sånn at barna må ha klær etter vær og årstid, samt 

skiftetøy. 

 

☺ Inneleken/frilek er en viktig arena for samspill, respekt, samarbeid, språkutvikling, fysiske 

ferdigheter..     Medbestemmelse er viktig…hva vil vi gjøre i dag? 

Frilek/selvvalgt aktivitet  er viktig… og vi voksne er der og støtter…. 

Gjennom selvvalgte og faste aktiviteter  vil vi oppmuntre til rollelek, formingsaktiviteter, 

bygging og konstruksjon, spill… Den gode røde sofaen vår, innbyr til lesing og gode 

samtaler. 

Skolens bibliotek vil bli flittig brukt☺ 



 

 

Foreldresamarbeid 

Vi ønsker å ha et godt samarbeid med foreldre og foresatte. 

Vi tar gjerne imot innspill og tilbakemeldinger. 

Dette for å kunne gi et best mulig tilbud for barna deres. 

 

                                    

SFO må i likhet med skolen få tilgang på viktig informasjon som gjelder barnet. 

Det kan være f.eks være familieforhold, sykdommer, allergier, osv. 

Foreldresamtale: 

Vi er alltid tilgjengelig dersom det oppstår behov for en samtale. 

Snakk med oss i hentesituasjonen, ta en telefon eller be om en samtale. 



 

Praktiske opplysninger 

Åpningstid 

Man-fre  0700-0815     1405-1530 (fre stenger sfo 1405) 

På skolens fridager har SFO stengt 

Sylvi Sørensen     91607519 

Santiago Benites   92421614  

Heidi Ra   47249625  

 

Private leker som barnet har med seg, må barnet selv ta ansvar for. 

 

* Gi beskjed om barnet tar fri 

* Gi beskjed til de på SFO når barnet er hentet 

* Gi beskjed om barnet hentes av andre 

 

 

 



 

ÅRSPLAN 

Måned Hva  Hver måned gjør vi dette☺ Info 

August Tilvenning.  

Vi gjør oss kjent.. 

Frilek ute/inne.   Bibliotek☺ 

Onsdager/aktivitetsdag/mat.. 

Oppstart 20 august. 

September Tilvenning  

Høst på SFO☺                            

 «Fysisk fostring» 

 

 

Oktober Høst på SFO☺   

Grønnsaker blir til suppe…                              

 

Tegning/forming/kreativitet☺ 

Høstferie 10-12 oktober 

stengt. 

November Vi er ”kreative” inne… 

 

 Bøker/spill☺ Elevfri 16 november 

stengt. 

Desember Jul på SFO… Vi tenner lys, baker og 

lager hemmeligheter… 

 «Vi snakker fint til 

hverandre» 

Siste skoledag før jul er 

20 desember. 

Januar ”Vintertegn”  Samarbeid☺ Skolestart etter jul er 3 

januar. 

Februar «KARNEVAL» Vennskap/samspill☺ Vinterferie uke 10.  4-8 

mars. 

Mars Påske…vi lager påskepynt… «Den gode samtalen» Påskeferie 15-23 april. 

April «Vinter ennå»….is/vann… Bygging/konstruksjon☺ 

 

 

Mai Vårtid er ute tid!! Vi forsker….. 

 

Elevfri 31 mai stengt. 

Juni Det spirer og gror! Vi har hatt ett flott SFO år 

ilag☺ 

Pinse 8-10 juni. 

Siste skoledag er 21 

juni. 



Vi ønsker alle sammen en fin sommer☺ 


