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Velkommen til Skolefritidsordningen på Nordskogen skole!
Her har vi samlet en del nyttig informasjon, til dere som bruker SFO.
Skolens barnesyn.
Nordskogenen skole
Er for alle der vi tar
ansvar sammen for
hverandre, egen
læring og omgivelsene.
SFOs formål
Vedtatt i kommunestyret 20.februar 2002.
Fritidshjemmet skal være et trygt sted å være for barn med
foreldre i arbeid, og for andre barn som av andre årsaker trenger
hjelp og omsorg etter endt skoledag. Skolefritidsordningen er et
frivillig tilbud før og etter skoletid for 1.-4. klassetrinn. Tilbudet kan
også gjelde funksjonshemmede barn i 1. –10. klasse.

Fritidshjemmet skal kunne tilfredsstille barns behov for:







Trygghet
Kontakt
Mestring
Motorisk utfoldelse/ lek
Å utvikle fantasi og skapende virksomhet
Selvstendighet og ansvar

Behovet for trygghet er en grunnleggende forutsetning for videre
læring. Trygge barn lærer bedre enn utrygge.
Trygghet hos barn er viktig for at barnet skal kunne utvikle seg,
kunne forlate det kjente og bevege seg inn i nye områder.
Behovet for kontakt vokser ut av trygghetsfølelsen.
Det er gjennom kontakt og samspill med andre barn at ungene
stimuleres og utvikles.
Barn har behov for både nærhet og kontakt med andre barn og
voksne. På fritidshjemmet møter en både andre barn og ikke minst
nok voksne som har tid til å gi den nærheten og omsorgen.
Barna har behov for å mestre å lære nye ting. Enkelte barn trenger
også ekstra hjelp og støtte, for eksempel sosialt og språklig.
Behovet for fantasi og skapende virksomhet er også stort.
Fritidshjemmet skal gi variert og utfordrende aktivitetstilbud, og
pedagogisk veiledning underveis.
Vi legger vekt på at i løpet av uka skal barna få mye tid til lek både
inne og ute. Barna har behov for å leke og være i aktivitet etter en
strukturert og til tider stillesittende skoledag. Fritidshjemmet skal
sikre barna et trygt og godt lekemiljø både inne og ute.
Behovet for selvstendighet og ansvar er stort i denne
aldersgruppen.
Barn i denne alderen har et stort behov for å gjøre ting selv, og få
ansvar for å kunne velge egne aktiviteter.
Fritidshjemmet skal gi barna frihet til å velge aktivitet, og legge
forholdene til rette slik at barna i større grad kan styre sin egen
virksomhet.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER.
Tilbud om ulike plasser/ pris:
1/1 plass (til 15:30 ): kr 1 700,- pr. måned.
2/3 plass (til kl. 15.00): kr 1330,- pr. måned.
Timebasert: kr 121,- pr. time
Brosjyren vil oppdateres når behandlingen av 12 timers gratis SFO pr uke er ferdig.

Opptaksperiode og oppsigelse av plasser.
Opptak av barn skjer i perioden juni for kommende skoleår. Hittil har
alle som søker fått plass.
Barn kan begynne i skolefritidsordningen når som helst i løpet av
året. Hvis det er plass kan skolefritidsordningen ta imot barn for
kortere perioder.
Skal barnet slutte i skolefritidsordningen, skal foresatte sende
skriftlig oppsigelse til skolen. Oppsigelsestiden er en måned og
gjelder fra den 1. påfølgende måned.
Foresattes betaling.
Betalingssatser fastsettes av kommunestyret.
Endringer i betalingssatsene skal varsles 1 måned før disse
iverksettes.
Det betales for 10,5 måneder, fra midten av august til og med juni,
eller så lenge tilbudet varer.
Ved manglende innbetaling for tilbudet kan kommunen si opp plassen.
Søskenmoderasjon.
Det gis søskenmoderasjon på 50%.
Det betyr at for 2 barn på 2/3 plass: kr.1995,- og
1/1 plass: kr. 2550,Det gis ikke søskenmoderasjon for timebasert tilbud.

Beskjeder til/fra skolefritidsordningen.
Beskjeder/informasjon til foresatte fra SFO legges i klemmemappa.
Beskjeder til skolefritidsordningen fra foresatte, kan skrives i
meldingsboka, eller dere kan ringe/sende sms til oss på SFO
mobiltelefon.
Ved fravær skal skolefritidsordningen få beskjed fra klassestyrer.
Månedsplan blir lagt i klemmemappa.
Månedsplan henges opp på oppslagstavla i garderoben. Der finner
dere også ulike opplysninger som kan være aktuelle for dere.
Åpningstider
SFO åpnes umiddelbart etter skoleslutt.
Skoleåret
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

2022/23:
kl. 13.15-15.30
kl. 14.15-15.30
kl. 12.15-15.30 (4.kl-13:15)
kl. 14.15-15.30
kl. 12.15-15.30 (4.kl-13.15)

Når skolen har stengt, er SFO åpent fra kl. 07.45-15.30.
Når det gjelder disse dagene, sender vi noen ganger ut et skjema for
å kartlegge hvor mange av barna kommer/ikke kommer på SFO.
Dette gjør vi for å kunne planlegge disse dagene med hensyn til
bemanningssituasjonen.
Skolefritidsordningen har åpent alle skolens 186 undervisningsdager,
pluss langdager (undervisningsfrie dager som planleggingsdager, se
skole/SFO ruta).

Dagsrytmen
Mandager:
Kl 13.15:
Kl 15.00:
Kl 15.30:

- Frilek/ planlagte aktiviteter ute eller inne
-Buss

-SFO stenger

Onsdager og Fredager:
Kl. 12.15:
Kl. 12.30:
Kl. 15.00:
KL 15.30:

-

Samling på SFO – vi spiser.
Frilek/ planlagte aktiviteter ute eller inne.
Buss
SFO stenger.

Tirsdager og Torsdager:
Kl. 14.15:
Kl. 15.30:

- SFO elevene og alle andre elever som tar buss
venter ute på SFO til bussen går kl 1500.
- SFO stenger.

Måltid.
Barna spiser et måltid på SFO (onsdag og fredag).
Barna må ha matpakke og drikke med seg.
Klær.
I garderoben har barna faste plasser, (de plassene de har på skolen).
Her har barna plass til skifteklær. Det er viktig at barna har
nødvendige klær tilgjengelig, og at disse er merket med barnets
navn.
Alt av fottøy og klær må merkes. Klær som ikke er merket,
og som ingen vet hvem som eier, blir lagt i sekker på bomberommet.
Det er utrolig mye klær og sko som blir gjenglemt her på skolen, så
hjelp ungene med å passe på sakene sine – kom gjerne å sjekk med
jevne mellomrom.

Lokaliteter.
SFO har lokaler på Nordskogen skole. Vi har ”base” på
klasserommene til 1. klassene.
Vi disponerer også resten av skolen til ulike anledninger.
Toalettene ligger i kjelleren.

Våre forventninger til foreldresamarbeidet.
 at foresatte tar kontakt med oss, både for ris og ros.
 forståelse for at SFO handler om barns fritid, og at vi skal gi rom
for andre opplevelser enn det den øvrige delen av skolen skal gi.
 at foresatte gir oss tilbakemeldinger til rett tid, på alt av skriv
som blir lagt i klemmemappa til ungene.
Taushetsplikt
Alle som arbeider i SFO eller forvalter SFO- saker er underlagt
forvaltningslovens regler om taushetsplikt.
Ansatte i SFO har opplysningsplikt ihht. gjeldende lovverk ovenfor
sosial- og barnevernstjenesten.
Covid-19
Grunnet koronasituasjonen vi står oppe i, skal barn med symptomer
på luftveissykdommer og sykdom holdes hjemme fra skolen og SFO.
Personalet ved Nordskogen SFO.
Per dags dato er det Aleksander Marthinussen, Maiken Simonsen,
Bjørn Raymond Gregersen og Lisa Katrin Karlsen som jobber på SFO.
Fra skoleåret 2022/2023 er det Aleksander som som er Sfo-leder.
SFO er underlagt Nordskogen skole og avdelingsleder der.
Telefonliste
Avdelingsleder Nordskogen skole:
SFO MOBIL:

954 97 470
482 34 065

Velkommen til
skolefritidsordningen
på Nordskogen skole

Skoleåret 2022 - 2023

