SFO fra A til Å 2016/2017

A

nsatte
Hov skole:
Astrid Megård

Daglig leder/ barne- og ungdomsarbeider

May Britt Aasen

Barne- og ungdomsarbeider

Tonje Strømsvik

Barne- og ungdomsarbeider, vikar for Grethe Fætten en periode

Marita Engesvold

Barne- og ungdomsarbeider

Trine Aune

Lærling barne- og ungdomsarbeider

Haltdalen oppvekstsenter:
Britt Sølvi Evenås

Daglig leder/ barne- og ungdomsarbeider

Monika Didvaliene

Assistent

B
C
D

arn
I skoleåret 2016/2017 har vi ca 20 barn fordelt på 1. til 4. trinn ved Hov skole og 6 barn
fordelt på 1. til 3. trinn ved Haltdalen oppvekstsenter.

-vitaminer
Barna kan ta med frukt selv på SFO, hvis de ønsker det.

aglige rutiner
De som kommer på SFO før skoletid må gjerne spise frokosten sin her. Da spiser vi
medbrakt niste.

Alle registreres på en avkryssningsliste når de kommer. Vi setter stor pris på om du som
foresatt har tid til å veksle noen ord når barnet leveres på morgenen. Så langt det lar seg gjøre av
praktiske årsaker, og så sant vi ser at dere kommer prøver vi å møte dere i garderoben. På morgenen er
det gjerne diverse formingsaktiviteter som er populært, samt frilek med det vi har av utstyr på SFO. Vi
tar også ofte med oss en gruppe barn ut etter frokost.
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Barnet krysses inn på nytt etter skoletid, og de som ønsker det spiser litt mat. Aktivitet får barnet velge
selv, men selvfølgelig innenfor visse rammer. Så fremt været tillater det og barna ønsker det er vi
gjerne ute.
Gi beskjed hvis barnet ikke skal være på SFO. Dette kan gjøres ved å sende sms til
skolefritidsordningens mobiltelefon, eller mobilskole for Haltdalen oppvekstsenter.

E
F
G

ndringer eller oppsigelser
Ønsker dere å endre oppholdstid er det en måneds frist, men vi prøver å imøtekomme deres
ønsker så fort som mulig. Oppsigelsestid er en måned og må skje innen den 1. eller 15. i
måneden.

oreldrekontakt.
For at barnet skal trives hos oss er det viktig at vi har god kontakt med hver enkelt av dere.
Gi oss tilbakemeldinger på hvordan barnet trives på SFO, om du har tanker om forbedringer
eller endringer osv. Vi prøver så langt tiden strekker til å veksle noen ord i hente/
bringesituasjon.

arderobeplass.

Hvert barn skal ha sin egen garderobeplass, som vil være samme plass som benyttes på
skolen. Det er trangt i garderobene, derfor er det viktig at klær, sko og eiendeler er godt
merket med navn. Ha alltid godt med ekstraklær liggende i kurvene, da det ofte er behov
for å skifte i løpet av dagen. Det kan være lurt å ta en titt i ekstraklærne innimellom for å
supplere tøy og skifte ut det som ev er for smått.

H
I

enting/ bringing.
Dersom barnet skal ha fri fra SFO før eller etter skoletid, eller på onsdager, må vi ha
beskjed om dette, helst pr telefon eller SMS til skolefritidsordningens mobil. Skal andre
enn foresatte hente må vi også ha beskjed om det. Av- og påstigning av bil må skje på
parkeringsplassen, ikke på skolegården.

ndividuelle behov.
Noen barn har behov for medisiner daglig eller i perioder. Dette ønsker vi også skriftlig beskjed
om. Det samme gjelder ulike mattyper barnet ikke tåler. Så langt vi har kapasitet prøver vi å
tilrettelegge for den enkelte slik at alle skal finne seg til rette ved SFO. Dialogen med deg som
foresatt er derfor viktig.
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I
J
K
L

nformasjon.

Det vil bli sendt ut informasjon fra SFO med jevne mellomrom. Dette blir fortrinnsvis sendt pr
mail. Hvis noen ønsker informasjon i form av papir, gi beskjed. Det sendes også ut egen
påmeldingsliste i forbindelse med ferie og fridager til dere som har utvidet tilbud. Dette gjør vi
for å få en oversikt over hvem som kommer og for å kunne fordele personalet på en mest mulig
hensiktsmessig måte.

enter og gutter.
Ungene er flinke til å leke sammen på tvers av kjønn, både ute og inne. Vi prøver å legge opp
til aktiviteter som samler både gutter og jenter. Men barna må selv ha mulighet til å velge hvem
de vil leke sammen med, så lenge ingen blir utestengt fra leken.

lær.
Barnet bør minst ha et skift fra innerst til ytterst liggende på skolen. Husk å etterfylle
med klær når det kommer vått eller skittent tøy hjem. Barnet må også ha innesko.

ek og aktiviteter.

Muligheten til å leke, både organisert og fri lek, er den viktigste aktiviteten på SFO. Vår
oppgave er blant annet å tilrettelegge for lek og hjelpe barna ved å løse konflikter og
uoverenstemmelser. Vi har i tillegg ofte tilbud om diverse aktiviteter. Det kan være
formingsprosjekt, turer, basseng i vinterhalvåret, bruk av hallen, lavvoen osv. Kom gjerne
med forslag til ting vi kan foreta oss. Varna deltar også i praktiske oppgaver gjennom hverdagen.
Frileken er vårt hovedfokus. Hverdagen er nok organisert på alle andre arenaer 

M
N

at og måltider.
Barnet har med seg egen matpakke på SFO. Dere kan gjerne ha en pakke knekkebrød
i skapet her, samt litt pålegg i kjøleskapet til bruk på ettermiddag. På heldager spiser
vi to ganger. Drikke må dere ha med selv, som vi kan oppbevare i kjøleskapet, eller vi
drikker vann.

avnelapper.
Det er mange sokker, votter og gjenstander å holde orden på for barna, og for oss
voksne… Derfor er det viktig at alt barnet har med seg er ordentlig merket med navn.
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O
P

rgansisering.
SFO har fra høsten 2016 5 ansatte ved Hov skole og 2 ved Haltdalen oppvekstsenter. SFO
er administrativt underlagt Hov skole. Rektor har det overordna ansvaret for SFO. SFO
har egen daglig leder.

lanleggingsdager.
Personalet ved SFO har 3 planleggingsdager i løpet av skoleåret da SFO holder stengt. For
skoleåret 2016/ 2017 er dette følgende dager:




Q

 16. august
25. november
2. januar

uasimodo
er navnet på en figur fra Disney-filmen «Ringeren i Notre Dam». Av og til ser vi film/
dvd på SFO. Vi har noen filmer selv, vi kan låne på biblioteket eller barna kan ha med seg
filmer hjemmefra. Vi er nøye med aldersgrenser.

R
S

om
SFO har base i lokaler i småskolefløyen. Avhengig av antall barn kan ett eller flere
baseareal for de enkelte årstrinn disponeres som leke- og oppholdsrom for barna ved
SFO.

ykdom/ smitte.
Dersom barnet er sykt eller av andre grunner må være borte fra SFO, ønsker vi at dere gir
oss beskjed. Vi og dere må være trygge på at barnet er her når det skal og at det ikke bli
misforståelser. Ta heller en telefon for mye enn en for lite. Ved ev smittsomme sykdommer
ber vi om at barnet holdes hjemme.

T

aushetsplikt.
Alle ansatte har selvfølgelig taushetsplikt. Dette gjelder også vikarer.
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T

elefon.
Telefonnr på SFO Hov er

72 41 76 46

SFO sin mobil Hov

94 16 69 48

Astrid, daglig leder

48 02 65 84

Send oss gjerne melding på SFO-mobilen ved beskjeder. Vi svarer så snart vi ser meldingen.
På Haltdalen oppvekstsenter benyttes mobilskole både i forbindelse med skole og SFO.

U
V
V
W
Y

teaktiviteter.
Vi har uteleker sammen med barnetrinnet på skolen. Det er viktig at alle er forsiktig med
lekene og rydder opp når vi er ferdige. Da har vi lekene mye lengre. Vi er mye ute
dersom vær og bemanning tillater det. Det er derfor viktig at alle har godt med uteklær
for all slags vær. Hvis vi skal på tur der det kreves spesielt utstyr, gir vi dere beskjed.

edtekter.
SFO sine vedtekter ble redigert november 2012. De legges ved dette skrivet.

ikarer.
Ved sykdom eller annet fravær prøver vi å omdisponere folk på skolen. Det er tryggest
for barna at det er kjente voksne her. Vi har også i perioder elever/ studenter som har
praksisuker på skolen og SFO.

c.
Vi bruker toalettene på småtrinnet når vi er på SFO. Vi følger barna på toalettet
dersom barnet selv ønsker det.

rende liv.
Det skal være yrende liv der barn møtes, og til tider er støynivået høyt. Vi snakker med
barna om bruk av innestemme, og at det ikke er lov å springe inne på skolen og SFO.
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Æ
Ø
Å

rlighet.
Vi har flotte unger her på skolen og SFO. Det er sjelden ting blir borte eller ødelagt,
men noen ganger hender det dessverre. Vi presiserer at ting barna har med hjemmefra
tar ikke SFO ansvar for, og de må merkes med navn. Vi prater også mye med barna
om at de må være ærlige hvis de er uheldige og ødelegger noe.

konomi.
Vi har et budsjett vi må forholde oss til og må være nøkterne m.h.t innkjøp og
disponering. SFO finansieres delvis gjennom foreldrebetaling.

pningstider.

SFO er åpent fra 06.30 og til undervisningen starter, og fra barnet er ferdig med
undervisning til kl 16.30. Åpningstidene kan bli justert ved behov. Vi holder åpent hver
onsdag og i skolens ferier og fridager, med unntak av 3 planleggingsdager, 4 uker i juli og
jule- og påskeferien. Åpningstider i feriene blir etter de behov som kommer fram ved
påmelding. Dette gjelder dere som har utvidet tilbud på SFO. Derfor er det viktig at alle leverer
påmeldingslapper som sendes ut ved ferier og fridager. Dette gjør vi for å kunne utnytte personalet på
en best mulig måte. SFO ved Haltdalen oppvekstsenter og Hov skole slås ofte sammen ved feriedager.
Dette gjelder også onsdager dette skoleåret.

Vi ønsker barn og foresatte velkommen til SFO
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