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HERNES SFO
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Tlf SFO-leder:
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Personalet ved SFO skoleåret 2017/18:
Solvår Bakke

Barneveileder

Anne Cathrine Klingenberg

Barne- og ungdomsarbeider

Ellen Kalbakk

Barneveileder

Hilde K. Brustad

Barneveileder

Martin Rasch

Barneveileder

Cathrine Bækken

SFO- leder

De kommunale skolefritidsordningene i Elverum kommune skal gi barn på 1.- 4. års
trinn, og i særskilte tilfelle også barn med spesielle behov på 5. – 7. års trinn et godt
og rimelig skolefritidstilbud. Tilbudet er en frivillig del av grunnskoletilbudet, og skal
dekke barnas behov for hvile, aktivitet og omsorg, samt dekke foresattes behov for
tilsyn til barna innenfor normal arbeidstid. (JF opplæringsloven § 13-7)
Vedtekter for SFO finner du på kommunens hjemmeside: www.elverum.kommune.no
(under linken skole og utdanning)

Hernes SFO tilbyr ulike aktiviteter, lek og mat.
SFO tiden er barnas fritid, så vi ønsker at tilbudet skal være mest mulig frivillig. Vi
ønsker at alle skal finne noe de ønsker å gjøre, og vårt mål er at alle skal ha det bra
på SFO.
Hva er forskjellen på SFO og barnehage?: På SFO har vi friere tøyler. En forskjell
foresatte kan merke, er at voksentettheten ikke er like stor som i barnehage. Et eks.
er at foresatte ikke får den oppmerksomheten de kanskje er vant med fra
barnehagen.

Dagsrytmen:








Kl. 06.45 – 16.45 - åpningstiden i SFO
Kl. 07.30 – 08.15 – frokost
Kl. 08.25 – 08.40 – friminutt før skolen begynner (tilsyn ute)
Kl. 13.10/ 14.00 - SFO etter skoleslutt
Kl. 13.15/14.00 - 15.00- opprop, mat og aktiviteter/lek
Kl. 15.00/15.30 - frukt eller grønnsaker
Kl. 15.00- 16.45 – aktiviteter og lek

Morgenrutiner:
Vi åpner 06.45, da er det en voksen på jobb. Det ordnes til frokost 07.30 som varer til
08.15. Merk deg at barnet ditt bør være her til kl.08 dersom han/hun skal få tid til å
spise frokost før skolen starter.
Det blir servert brødskiver, knekkebrød og iblant havregrøt/frokostblanding.
Drikke er melk, vann, juice og iblant varm kakao.
Aktiviteter på morgenen er rolige aktiviteter som tegning, spill, perle o.l., men barna
kan også være ute og leke.

Registrering:
Det henges hver uke opp en liste på døra/ garderoben, hvor foresatte krysser inn
SFO uka for sitt barn. De minste har ikke alltid oversikt selv om de skal på SFO eller
ikke, så vi oppfordrer foresatte til å krysse av.
For 3. og 4. klasse blir det også tatt opprop i klassen av lærer, som leverer lista på
SFO. Barna går rett fra klassen til SFO.
Vi på SFO registrerer daglig alle barna i en krysseliste, slik at vi har oversikt. Der
registreres også om de har fri, når de skal hjem, om de skal med buss, sykdom osv.
Det er mange barn på SFO, og det er avgjørende for oss som jobber der å ha oversikt
og kontroll på hvem som er på SFO.

Levering og henting:
Det er viktig at barnet selv, evt. foresatte gir beskjed om at barnet har kommet på
morgenen, slik at vi kan registrere barnet inn. Det er av sikkerhetsmessige årsaker,
samt at får vi bedre oversikt og vet at barnet er der.
Det samme gjelder ved henting, og hjemgåing. Det er veldig viktig at vi får beskjed
om at barnet er hentet, eller at barnet sier ifra dersom det skal gå hjem. Det kan også
være en fin anledning til å høre om dagen har vært grei, eller andre beskjeder.
Når det gjelder beskjeder om å være med venner hjem, godtar vi skriftlige beskjeder
om dette (evt. pr. tlf dersom avtaler blir gjort i løpet av dagen). Muntlig beskjeder fra
barna selv, godtas ikke.
(Se for øvrig eget skriv om henting/ hjemsending bakerst.)

Stenging ved dagens slutt:
SFO er åpent til kl.16.45. Det vil si at dere skal være ute fra SFO 16.45, slik at vi kan
låse da. Det er derfor nødvendig å komme noen minutter før, for å pakke sammen
saker og ta på klær.
Er du forhindret i å komme tidsnok, ring oss å gi beskjed. Da vet vi at du er på vei og
kan fortelle det til barnet som venter.

Måltider:




Kl. 07.30 – 08.15 - FROKOST
Kl. 13.15/14.00 – MAT
Kl. 15.00/ 15.30 - FRUKT ELLER GRØNNSAKER



Varm mat serveres en gang i uken (tirsdager dette
skoleåret)

Aktiviteter:
Vi legger til rette for aktiviteter ut fra de forutsetningene vi har.
Aktiviteten skal lages innenfor de 6 målområdene i handlingsplanen.
Detaljerte aktiviteter kommer i årsplanen, men her er en liten oversikt:








Ulike aktiviteter som spill, tegning, forming og lek foregår på SFO
Fysisk aktivitet/ tur foregår utendørs eller i Herneshallen (Røris i
fellesrommet)
IKT (klasserom tilknyttet SFO/bibliotek-datarom)
Kjøkkengrupper (SFO/ skolekjøkken)
Læringstøttende aktiviteter/ lesing (ulike arenaer)
Kafe (SFO) med salg av mat og drikke
Film (klasserom) filmtilbud annenhver fredag

Klær:
Vi er ute uansett vær og årstid. Det er derfor viktig å ha klær og fottøy som passer
overens med vær og temperatur. Det er også lurt å ha ekstra skift på plassen sin.
Husk å navne klærne, da kommer de raskere tilrette dersom de skulle bli borte.

Foreldresamarbeid:
Vi ønsker oss og et godt og konstruktivt samarbeid med foresatte. Det er viktig med
god og åpen dialog. Gi oss gjerne tilbakemeldinger (ris og ros) og ta gjerne en prat
med oss ved behov, vi tar også kontakt ved behov.
Det er ingen avsatte foreldresamtaler på SFO, men det er fullt mulig å be om en
samtale. I tillegg samarbeider skole- SFO, slik at informasjon kan overføres begge
veier.

I tillegg til informasjonen dere får her, vil dere få en aktivitetsplan for hver måned.
Der står mer detaljerte aktiviteter, og et månedsbrev som summerer opp måneden
som har vært. Første aktivitetsplan kommer for september.
I løpet av september vil det komme ut et årshjul for SFO. Det bygger på
« Handlingsplanen for SFO i Elverumskolen 2017 – 2022» . Handlingsplanen finner
du på skolens hjemmeside: www.elverumskolen.no

Ferieavvikling / planleggingsdager året 2017 / 18:
SFO er åpen hele året med unntak av disse dagene hvor det er stengt:






5 hverdager i løpet av skoleåret som er planleggingstid for personalet.
I skoleåret 2017/18 er det planleggingsdager for SFO:
- 16. 17. og 18. august.
- 26. januar
- 18. mai
Julaften og nyttårsaften
Onsdag før skjærtorsdag stenger det kl.12.00
4 uker i juli måned

SFO holder åpent i skolens ferier (høst- og vinterferie). Jule- og påskeferie
fordeles mellom andre skoler etter tur. Fire uker i juli måned er stengt.
Informasjon om dette kommer i forkant av hver ferie.

Betaling:
Kommunestyret fastsetter satser for betaling hvert år.
Satsene for 2017/18 er: (gjeldene fra 01.08.17)




Hel plass pr.mnd kr. 2 900,Delt plass pr.mnd kr. 2300,Matpenger er inkludert

Søskenmodersjon: 20%

Hel plass utgjør 30 timer pr.uke ( i ferier 50 timer pr.uke)
Halv plass utgjør 15 timer pr. uke ( i ferier 35 timer pr. uke)

Av oss kan du forvente at:










Vi jobber i tråd med handlingsplanen for SFO
Barna får nok tid til å etablere trygghet
Barnet ditt skal få trøst og omsorg
Barnet ditt skal bli sett og hørt
Vi tar kontakt med deg hvis vi har spørsmål/bekymringer
Vi tar kontakt med deg hvis ditt barn skader seg
Vi møter deg med et blikk og smil når du er innom, selv om vi ikke alltid har
tid til en prat.
Vi viser deg respekt og godtar dine løsninger knyttet til oppdragelsen av
ditt barn.
Vi informerer deg om hva som skjer på SFO
Dette gjøres via aktivitetsplaner, månedsbrev, infoskriv, portalsider,
årshjul, e-postutsendelser, sms og beskjedmappen.

Av oss kan du ikke forvente at:




Vi skal ha oversikten over hvor det enkelte barn er til enhver tid.
Dersom du ikke finner ditt barn når du kommer for å hente, ikke nøl med å
spørre oss om hjelp til å fine han/henne. Husk bare at det er mange kriker
og kroker på skolen. Bli derfor ikke bekymret om den du henvender deg til
ikke umiddelbart kan si hvor ditt barn befinner seg hen.
Dersom vi har mottatt en erklæring på at ditt barn kan gå hjem på
egenhånd, men likevel ikke møter som avtalt, har vi ikke alltid mulighet til å
gå på leting langs skoleveien. Skjer dette ofte, er kanskje ikke barnet klar
til å gå hjem selv enda.
Vi er selvsagt behjelpelige med leting ved mistanke om at noe har skjedd
eller i andre spesielle tilfeller.

Hva forventer vi av barna på SFO:
Avkledning:





Ta av seg klærne
Henge opp klærne
At de sier ifra om de trenger hjelp
At de sier ifra hvis de er våte

Påkledning:





De kler på seg selv sommertid
Tar på det meste av vintertøyet selv
Spør om de trenger hjelp
Holder garderobeplassen sin ryddig

Måltid:





Vasker hendene
Sitter i ro under spisingen, alle har krav på matro
Rydder etter seg
Sier «takk for maten»

Lekesituasjon:



Behandler leker vi har med respekt
Rydder etter seg når de avslutter leken

Toalettrutiner:



Være selvhjulpne på toalettet
Sier ifra hvis de har hatt et uhell

Vi bruker litt tid nå de første ukene til å informere, hjelpe og minne på om våre
rutiner, slik ar barna er trygge på og vet hvordan vi ønsker å ha det på SFO 

Vi ønsker dere velkommen til Hernes SFO og håper dere vil trives. Vi ser frem til et
nytt skoleår sammen med dere og barna deres 

Med hilsen
Cathrine Bækken
SFO- leder ved Hernes Skole

HENTING / HJEMSENDING:
Dersom barnet skal gå hjem fra SFO på egenhånd trenger vi en en skriftlig erklæring
fra foresatte.
Gi oss beskjed, ring eller send sms dersom det blir forandringer i løpet av dagen. Vi
anbefaler å ringe, da er det sikkert at beskjeden kommer frem.
Gi oss alltid beskjed dersom det er andre enn foresatte som skal hente. Vi kan lage
avtaler om hvem som kan hente uten at det er gitt beskjed, fyll da ut skjema under.
Dersom vi ikke får tak i foresatte er det fint om dere kan skrive opp kontaktperson
som kan nås (se under)

Person(er) som kan hente (barnets navn:) ………………………… uten at det er

gitt beskjed:

Navn:
-…………………………………………
-…………………………………………
-…………………………………………

KONTAKTPERSON(ER) (dersom vi ikke får tak i foresatte):

Navn:____________________________________
Tlf:_______________________________________

Navn:____________________________________
Tlf:_______________________________________

Dato:_______________________

Underskrift:________________________________________________________

