
ÅRSPLAN FOR 

SKOLEFRITIDSORDNINGENE I 

HOLTÅLEN KOMMUNE. 
  



MÅL 

SFO skal være en del av skolen sin virksomhet. 

Vi skal dekke barnas behov for tilsyn, omsorg og trygghet. 

Barna skal lære sosial kompetanse gjennom lek og samspill med de andre barna og de 

voksne. 

Vi skal ha aktiviteter som fremmer det fysiske og kreative i barna. 

Trygghet er viktig for at barna skal kunne utvikle disse evnene, og det er viktig å bruke 

tid på dette, særlig ved starten av det nye skoleåret. 

Vi legger vekt på den frie leken fordi den er grunnlag for god sosial utvikling. 

Vi vil arbeide for at foresatte blir møtt på en positiv og profesjonell måte. 

 

METODE 

For å oppnå de måla vi har satt oss, er det viktig at barna vet hva som skal skje og hva 

som blir forventa av skolefritidsordningen. Derfor legger vi opp til en fast dagsrytme, 

og at det er få men tydelige regler. 

Vi skal legge til rette både for fysiske aktiviteter og aktiviteter som fremmer lysten til 

å skape. 

Mestring skaper glede. 

Fordi leken er så vesentlig for barn, må den gis ro, tid og plass. Månedsplanen må derfor 

være så romslig at det er rom for spontanitet. 

Vi ønsker å legge vekt på ordbruk og oppførsel, en god tone øker trivselen for små og 

store. Vi ønsker å være synlige voksne som følger opp dette og griper inn når det er 

nødvendig. 

 

GENERELLE VILKÅR 

Skolefritidsordningen skal gi et tilbud til barn i 1. – 4. klasse og til barn med særskilte 

behov. 

Vi har tilbud som enten følger skoleåret, dvs at barna har tilbud om SFO i de 190 

skoledagene som skolen er åpen. Det betales da for 10 mnd, halve august og halve juni 

samt betalingsfri i juli. Utvidet tilbud vil si at barna har tilbud om SFO alle virkedager 

med unntak av romjula, påskeferien og 4 uker i juli. I tillegg har vi stengt i tre 

planleggingsdager i løpet av året. Det betales for 11 mnd, betalingsfri i juli. 



 Følger skoleruta 

Pris pr mnd 

Utvidet tilbud 

Pris pr mnd. 

Helplass over 16 t/u kr. 1.950,- kr. 2.200,- 

t.o.m 16 t/u kr. 1.450,- kr. 1.750,- 

t.o.m 12 t/u kr. 1.150,- kr. 1.350,- 

t.o.m   8 t/u kr.    850,- kr.    950,- 

   

Søskenmoderasjon: 30 % ved søsken nr. 2 

                                     50 % ved søsken nr. 3 og 4 

Kjøp av ekstraoppmøter:  

1 – 5 timer: kr. 350,- 

6 – 9 timer: kr. 500,- 

 

FYSISKE VILKÅR 

Skolefritidsordningene i kommunen har to avdelinger; Haltdalen oppvekstsenter og Hov 

skole. Vi benytter samme uteområde som skolen og har felles garderober. 

Skolefritidsordningene har egne base-rom på begge skolene. Vi har også mulighet til å 

bruke de andre rommene på skolene, hvis disse er ledig. På onsdager er SFO lagt til Hov 

skole. Vi samarbeider også tett i ferier og på fridager. 

Personalet på SFO jobber også på skolen, så dette er voksne som ungene kjenner godt. 

 

SAMARBEID 

Vi legger vekt på samarbeid med foreldrene når vi treffer dem ved levering eller 

henting. Jevnlig sendes det ut informasjon til foreldre pr. mail der vi skriver litt om hva 

vi holder på med og hva som skal skje framover.  

Vi har utarbeidet ett informasjonsskriv der det meste av informasjon ang SFO står. 

SFO fra A til Å får foreldrene utlevert ved SFO-start. 

Vi har ett tett samarbeid med kontaktlærerne og de andre ansatte ved skolene. 

 

BEMANNING 

Rektor, fom 1.1.2017 Ann Iren Nilsen Heksem, har det overordna administrative og 

økonomiske ansvaret. 

Daglig leder Astrid Megård. 

Avdelingsleder Haltdalen oppvekstsenter: Britt Sølvi Evenås 

Barne- og ungdomsarbeidere Hov: May Britt Aasen, Marita Engesvold, Even Moholdt,  

Førskolelærer Hov: Grethe Fætten 

Assistenter Haltdalen oppvekstsenter: Monika Didvaliene, Manuel Lagos 

Lærling Hov: Trine Aune. 

I tillegg kan skolefritidsordningene i perioder ha praksiselever fra videregående skoler i 

området. 

 



ÅRSHJUL FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 

AUGUST 

 

Innkjøringsfase på SFO 

 Vi tar imot nye førsteklassinger 

 Eventuelle nye ansatte blir kjent med oss og SFO 

 Nye barn skal bli trygge på SFO og skole, bli kjent med 

hverandre og de voksne. 

 En rolig start på SFO fram til skolen begynner. 

SEPTEMBER 

 

Bli kjent med hverandre. 

 Innkjøring med rutiner og regler 

 Fokus på frilek 

 Mye lek ute på ettermiddag 

 

OKTOBER 

 

 

Fokus på ordbruk og oppførsel 

 Hvordan vi oppfører oss mot hverandre og hva vi sier til 

hverandre er veldig viktig for å få nye venner. Mange 

trenger veiledning på dette området. Veiledning skjer 

gjennom lek, og helst frilek. I leken lærer barna også å 

samarbeide. 

 Høstferie, SFO er åpen for dere som har utvidet tilbud. 

Egen påmelding kommer. 

NOVEMBER 

 

Høst 

 Kunst/ formingsaktiviteter med høstfarger 

 Mat med høstens grønnsaker 

 Husk planleggingsdag for SFO 25. november 

 

DESEMBER 

 

 

Advent 

 Adventsamling ved frokostbordet 

 Lage julepynt og gaver 

 Julebakst 

 Nissegrøt med mandel 

 Vi ønsker at adventstida skal være preget av ro og 

forventninger, og ha gleden av å glede andre. 

JANUAR 

 

Den kalde, fine tida. 

 Lære barna å sette pris på naturen i de forskjellige 

årstidene. 

 Planleggingsdag for SFO 2. januar 

FEBRUAR 

 

 

Vinter og fastelaven 

 Utelek med fokus på vinteraktiviteter som aking, skøyter 

osv 

 Forberedelser til fastelaven 

 Bake fastelavensboller 

 Uke 8:Vinterferie, SFO er åpen for dere som har utvidet 

tilbud. Egene påmelding kommer og egen aktivitetsplan. 



 

MARS 

 

Sol 

 Sola er tilbake og begynner å varme opp både oss og 

naturen 

 Formingsoppgaver tilknyttet sola 

 Sol-fest 

APRIL 

 

Påske 

 Påskeaktiviteter  

 Uke 15: Påskeferie, sfo er stengt i påskeferien. Første 

skole- og SFO-dag etter ferien er tirsdag 18.04 

 

MAI 

 

Vår 

 Vi lager 17.mai-pynt 

 Vi markerer feiringa av nasjonaldagen 

 Våraktiviteter ute; hoppe tau, gå på stylter, vårleker 

 Fridager i mai: 1., 17., 25. og 26. mai    skolen stengt, men 

SFO er åpen for de som har utvidet tilbud. 

JUNI 

 

Avslutning 

 Vi gjør ferdig arbeid vi har begynt på og rydder i skuffer 

og skap. 

 Avslutning av skoleåret og SFO 

 Egen sommer-sfo med påmelding for dere som har 

utvidet tilbud. 

JULI 

 
 

SFO holder stengt i 4 uker. 


