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INNLEDNING 
 
Vi ønsker alle barn og deres foresatte 
hjertelig velkommen til et nytt og 
innholdsrikt SFO-år på Børsa skole. 
 
 
 
Denne planen er knyttet opp mot Skaun 
kommunes kvalitetsplan for SFO og Vedtekter 
for skolefritidsorningen i Skaun kommune. 
Utviklingsplanen skal synliggjøre det 
arbeidet som gjøres gjennom året, samt gi 
nødvendig praktisk informasjon om 
virksomheten. 
 
 
 
                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BØRSA SFO 
 
Skolefritidsordningen er et frivillig omsorgs-
og-fritidstilbud og en del av skolens 
virksomhet. 
På Børsa skole får alle fra 1.-til 4.-trinn som 
søker, plass på SFO. 
Med ei barnegruppe på ca. 110 barn, har 
Børsa den nest største SFO i Skaun 
kommune. Barnegruppene har økt fra år til 
år.  
Vi har en ny og fin skole som ble tatt i bruk 
oktober 2015. Det har åpnet seg nye 
muligheter også for SFO. Med en egen SFO-
base samt spesialrom som idrettshall, 
forming/sløydsal, amfi, musikkrom og 
heimkunnskap like ved, kan SFO sette i gang 
aktiviteter som er tilpasset barnas behov.  
Uteområdet har store fine lekemuligheter 
med akebakker, fotballbaner og klatrevegg. 
Det er et variert utvalg lekeapparater på 
uteområdet. 
Det er sambruk om garderobene til barna. 
Nede er det et tørkerom der våte klær blir 
hengt opp til tørk etter langfriminuttet. 
Skole og SFO samarbeider slik at barna 
møter de samme reglene, grensene og 
holdningene gjennom hele dagen. 
Assistentene i skolen jobber også på SFO. 
Dette er noe som vi mener bidrar til 
trygghet, trivsel og følelse av tilhørighet.  
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Formålet med SFO 
 
Opplæringslovas § 13-7 er retningsgivende 
for drifta av SFO i Skaun. SFO skal være et 
omsorgs- og fritidstilbud utenom skoletid 
for barn på 1.- 4. trinn, og for barn med 
særskilte behov på 5. – 7. trinn. SFO skal 
fremme barnekulturen og legge til rette for 
lek, kultur- og fritidsaktiviteter. Videre 
understrekes det i opplæringslovas § 9a-8 at 
kravene til skolemiljø også gjelder for SFO. 
Det er et grunnleggende krav at alle elever 
har rett til et godt fysisk og psykososialt 
miljø, som fremmer helse, trivsel og læring.  
I SFO skal barn utvikle sin sosiale 
kompetanse og utvide sosiale sitt nettverk 
gjennom både selvvalgte og organiserte 
aktiviteter. SFO skal i samarbeid med skolen 
og de foresatte, skape et trygt miljø og gi 
rom for læring. 
 
Skaun kommunestyre vedtar kvalitetsplan 
for SFO og vedtekter for virksomheten. 
SFO-leder har ansvar for administrative og 
daglige driften av skolefritidsordningen. 
Rektor ved Børsa skole er den øverste leder 
for virksomheten. 
 
FOKUSOMRÅDER 
 
Kvalitetsplan for SFO gir føringer for den 
enkelte SFO sine mål, innhold og oppgaver. 
Det er definert 3 fokusområder som SFO 
skal arbeide etter. Nedenfor står litt om 
fokusområdene og hvordan vi jobber med 
disse på Børsa SFO. 
 
 
Lek 
 
Lek er en typisk aktivitet for barn og en 
vesentlig del av SFO-tilbudet. Mange barn 
har i dag travle dager med organiserte 
fritidstilbud etter skoletid. Vi mener det er 
viktig å ta vare på barns frie lek som en 
motvekt til spill/pc og organiserte 
aktiviteter.  Leken er viktig for utvikling av 
barns sosiale kompetanse. Sosial kompetanse 
handler kort om å mestre samspill med 
andre. En viktig del av sosialiseringen er å 
lære å skille mellom hva som er riktig og hva  

 
 
som er galt. Leken er også en viktig kilde til 
læring. Gjennom leken bearbeider barna 
opplevelser og inntrykk. 
Vi forsøker å tilrettelegge for god lek 
gjennom tilstedeværende voksne, et variert 
lekematriell samt gode lekesituasjoner. 
Barna får også mulighet å delta i mer 
organisert lek som gymsalaktiviteter , 
formingsaktiviteter, spill og diverse 
uteaktiviteter. 
Vi har et eget byggerom med masse lego og 
biler på SFO-basen.  
På det andre grupperommet har vi dukker 
og teatervegg. 
I gymsalen legger vi stort sett opp til frie 
lekeaktiviteter. Her settes i gang aktiviteter 
som for eksempel ballspill.   
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Nærmiljø 
 
  
Ved å bruke nærmiljøet gjennom alle 
årstidene, skal friluftsliv og fysisk aktivitet 
bidra til allsidige ferdigheter og økt 
mestringsfølelse. 
 
Gjennom variert fysisk aktivitet ute og inne 
skal SFO bidra til at barn får økt motorisk 
utvikling og kroppsbeherskelse.  
 
Ved at barna får bruke nærmiljøet og 
naturen også i SFO-tiden, bidrar dette til 
følelsen av tilhørighet.  
 
På Børsa SFO forsøker vi å bruke 
nærmiljøet aktivt. En del av dette kan være 
turer til skogen og turer i skolens nærmiljø. 
Her foregår aktiviteter som og klatring i trær, 
uteaktiviteter som skøyter, ski og ballspill, 
turer til bibliotek med mer. En dag i uka har 
vi utedager. Her legges til rette for aktiviteter 
tilpasset årstidene.       
 
 

 

 
 
 
 
Omsorg 
 
 
Barn har et grunnleggende behov for 
omsorg og trygghet. Omsorg skal prege alle 
situasjoner i SFO. 
Alle barn skal oppleve trygghet, respekt og 
likeverd. Barna skal oppleve tilstedeværende 
voksne som deltar aktivt sammen med 
barna. 
 
Det jobbes kontinuerlig med å utvikle barns 
evne til omsorg og empati.  
 
Voksne skal bygge relasjoner ved å vise 
interesse for hele barnet hele dagen. Med det 
menes å tilegne seg kunnskap om barnets liv 
før og etter SFO-tid.  
Dette gjør man gjennom gode dialoger med 
barnet og foresatte. Her er det viktig med 
trygge og imøtekommende voksne med 
oppriktig interesse for barnet. Når vi 
samarbeider om barnet, kan vi sammen 
finne felles strategier for utvikling på alle 
områder. 
 
Det skal være nulltoleranse mot mobbing. 
Skaun kommunes handlingsplan mot 
mobbing i barnehage og skole er også 
gjeldende for SFO. 
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Voksenrollen 
 
 
Det jobbes kontinuerlig med voksenrollen 
på Børsa SFO. 
Barna skal få følelsen av å bli ivaretatt når 
den tiden de er hos oss. Ansatte skal se til at 
barna har det bra; er friske, spiser under 
måltid, er hensiktsmessig kledd under utelek 
og har evnen til å delta i lek sammen med 
andre barn. Hvert enkelt barn skal bli sett og 
hørt. 
 
Ansatte skal hjelpe barna med å 
videreutvikle evnen til toleranse, respekt, 
empati og omsorg for hverandre. Dette skjer 
gjennom hele dagen på SFO, det kan være se 
til at barna inkluderer hverandre i lek, å 
hjelpe til å løse eventuelle konflikter mellom 
barn, øve å vente på tur, og få veiledning i 
hva som er akseptabel adferd i samspill med 
andre, både barn og ansatte. Barna skal også 
lære å ta vare på leker og utstyr som er på 
SFO. 
 
I det daglige jobber personalet på SFO med 
”LØFT” som står for løsningsfokusert 
tilnærming som har fokus på ressurser og 
løsninger. 
 
LØFT sin modell bygges på prinsippet: Det 
du gir mest oppmerksomhet får du mest av.  
 
Her skal det positive vies mest 
oppmerksomhet, noe som igjen bidrar til 
ønsket adferd.  
 
 

 

                                                                        
PRAKTISK INFORMASJON         
 
Åpningstid og ferier 
 
 
SFO er åpent fra kl. 07.00 til kl. 08.00 alle 
dager samt 12.55- 17.00 mandag til torsdag. 
På fredager slutter skoledagen 12.10. 
 
I skolens ferier holder SFO åpent hele dager, 
det vil si fra kl. 07-17.00. Påmelding. 
 
SFO holder stengt i jula fra og med juleaften 
samt hele påskeuka. 
I tillegg holder vi stengt følgende dager i 
forbindelse med planlegging: 16. og 
17.august, 23. november, 15 mars, og 
4.juni. 
 
Sommeren 2019 er SFO stengt uke 28, 29 og 
30. (8.-26.juli.) 
 
 
Påmelding, endring eller oppsigelse av 
SFO-plass 
 
 
Påmelding til SFO kan gjøres gjennom hele 
skoleåret, dette gjøres elektronisk via 
kommunens hjemmeside. Påmelding til SFO 
for nye 1.klassinger har frist 1.mai. 
 
Dersom plassen skal reduseres er det 1 
måneds varslingsplikt. Varslingen gjelder da 
fra den 1. i påfølgende måned.  
 
Dersom plassen skal økes avtales dette med 
SFO-leder og endringen vil normalt tre i 
kraft etter 1 uke. 
 
Det er en måneds oppsigelse. Oppsigelsen 
løper fra den 1. påfølgende måned.  
 
Endringer og oppsigelser skal leveres 
skriftlig (gjerne e-post/schoollink)til SFO-
leder.  
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Måltider 
 
Det serveres frokost på SFO mellom 07 og 
7.45.  
Etter skolen serveres det brødmåltid. 1-2 
ganger i uken er det varmmat. Hver 
ettermiddag serveres det oppskåret frukt 
eller grønnsaker. 
 
På heldager SFO serveres det 3 måltider på 
SFO, frokost fram til 8.30, 
formiddagsmat(Ca. kl. 11) og 
ettermiddagsmat.( Ca. kl. 14.) 
 
 
 
                        

 
 
 
 
 
Ukeplan/Månedsinfo. 
 
Ukeplan og andre foreldreskriv legges ut på 
digital meldebok. Ukeplan henges også opp 
på oppslagstavle i gangen nede. 
 
 
 
 
 
 

 
Henting/hjemsending 
 
Det er viktig å si fra til en voksen når dere 
tar med barnet hjem fra SFO slik at vi får 
krysset ut barnet i meldeboka.  
Vi kan, etter avtale med foresatte, sende 
barn hjem til avtalt klokkeslett. For deres 
barns sikkerhet ønsker vi at dere skriver inn 
klokkeslett for hjemsending/henting under 
«hentemelding» i digital meldebok. Dette 
gjelder spesielt for dere som har «flytende 
turnus», eller hvis barnet skal gå utenom fast 
avtale. Hvis barnet ikke skal på SFO, fyll ut 
«fraværsmelding SFO» i digital meldebok. 
Dersom andre skal hente barnet vil vi også 
ha beskjed om dette.  
 
 
Garderobe 
 
 
Barna benytter samme garderobe på skole 
og SFO.  For 3./4.-trinn betyr det at de må 
gå opp med utstyr før de kommer på SFO 
om morgenen.  
 
Vi minner om at skole/SFO er sko-fri sone.  
 
Det er viktig å merke seg at vi stort sett er 
ute en tur hver dag på SFO, samt at barna er 
ute i skoletiden. Skittent og vått tøy må taes 
med hjem.  
Ha alltid klesskift i barnas hyller. 
 
Alt av klær og utstyr (hjelmer, ski o.l.) må 
merkes. Barnet har selv ansvar for skolesekk, 
klær og utstyr. Alle må ha innesko, helst slike 
som sitter godt på foten da inneskoene også 
benyttes i gymsalen i SFO-tida. 
 
Gjenglemt tøy ligger i kurv i garderoben. Vi 
oppfordrer til å ta en titt i denne kurven ved 
henting. Se også over barnas hyller med 
jevne mellomrom. Unavnede klær legges i 
svartsekker på lager. 
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Medisinering/allergi 
 
 
Dersom barnet ditt har behov for 
medisinering i SFO-tida, skal det lages en 
skriftlig avtale med SFO om hvordan dette 
gjøres.  
Dersom barnet ditt har allergi vil vi gjerne ha 
beskjed om dette så tidlig som mulig. 
 
 
 
                               

 
 
 
 
 
Barnesamtaler og foreldreundersøkelser 
 
 
I løpet av året vil de voksne gjennomføre en 
samtale med barnet ditt om hvordan 
han/hun har det på SFO. Hensikten med 
barnesamtalene er å undersøke barnets 
trivsel, øke barnets innflytelse på egen 
hverdag samt forebygge mobbing. 
 
Det gjennomføres jamnlig   
brukerundersøkelser blant foresatte. 
Brukerundersøkelsen er et verktøy i 
utviklingsarbeidet av SFO-tilbudet. 
Barnesamtalen og resultatet av 
brukerundersøkelsen vil bli brukt for å 
evaluere vårt arbeid. Vi arbeider kontinuerlig 
med å bli bedre, derfor håper vi dere tar dere 
tid til å svare på undersøkelsen. 
 
 
 
 
 

 
Foreldresamarbeid 
 
 
Vi legger opp til et godt samarbeid med 
foreldrene, noe vi mener er med på å skape 
trygghet for barna; I hente/bringesituasjoner 
utveksles beskjeder og informasjon. 
Ukeplaner og annen informasjon sendes via 
meldeboka og henges på oppslagstavle i 
gangen.  
 
Det vil ikke avholdes egne foreldremøter på 
SFO, men vi har innlegg på høstens første 
foreldremøte for 1. og 2. klasse. 
 
Foreldresamtaler gjennomføres etter ønske 
fra foreldre.  
 
SFO inviterer til foreldrekaffe 2 ganger i 
året. 
 
SFO-leder er tilgjengelig via meldeboka eller 
telefon hele skole/SFO-dagen.  
Telefonnummer: 481 296 97. 
 
Opplysninger  
 
 
I forbindelse med oppstart skal dere fylle ut 
et skjema med opplysninger som er viktige 
for oss. Det er blant annet deres og andre 
pårørendes telefonnummer, e-postadresser 
og opplysninger om hvem som kan hente 
barnet. Hvis disse opplysningene endres, er 
det viktig å gi oss beskjed slik at vi til enhver 
tid sitter med de korrekte opplysningene. 
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Organisering 
 
SFO er en del av skolens totale 
virksomhet og skal bygge på skolens 
overordnede verdigrunnlag nedfelt i 
skolens formålsparagraf.  
 
 
For å sikre et helhetlig og godt SFO-tilbud, 
er det en forutsetning med et velfungerende 
samarbeid mellom SFO og skole, ulike 
eksterne virksomheter og ikke minst 
foresatte.  
 
På Børsa skole er daglig leder i SFO er en 
del av skolens ledelse.  
Rektor og SFO-leder har samarbeidsmøte 
hver uke. SFO-leder deltar på team-møtene 
for 1. og 2.-klasse.                                                                                                                                       
SFO-ledere i Skaun kommune har jevnlige 
nettverksmøter.                                                                                                                                 
De fleste planer som utarbeides for skolen, 
gjelder også for SFO.                                                 
De ansatte i SFO er en del av skolens 
personale og deltar i 
kompetansehevingstiltak, diskusjoner, 
planlegging og evaluering knyttet til det 
tilbudet kommunen til enhver tid gir.              
SFO deltar på høstens foreldremøter på 
småskoletrinnet.  
Det settes av ukentlig møtetid for personalet 
i SFO.            
 
 
                                                                               

                              

 
 
 
     
Overgangen barnehage og skole 
 
Børsa skole har laget en egen plan for 
overgangen barnehage-skole.  
Brev om innskrivning sendes ut i februar. 
Søknad om SFO-plass sendes elektronisk 
innen 1. mai. Den ligger på Skaun 
kommunes hjemmesider. 
I april besøker barnehagene SFO.  
Det er fadderdag og foreldremøte for 
skolestartere i mai. SFO-leder deltar. 
 
Vi anbefaler at foresatte er sammen med 
barnet den første dagen på SFO. Barna skal 
disse dagene bli kjent med nye personer, 
både voksne og barn, og bli kjent i nye 
omgivelser.  
Vi vil prate med hver og en av dere slik at 
informasjon om barnet blir innhentet. (Husk 
å si fra om eventuelle allergier i god tid før 
oppstart.) 
De ansatte på SFO vil ha på navneskilt hele 
august måned. 
 
 
Dagen på Børsa SFO 
 
7 - 7.45    :     Frokost og frilek 
8 - 8.15    :     Utetid 
12.55       :      Registrering i klasserom/Mat 
13.30       :      Frilek /gymsal. Utelek. 
14 -15    :        Aktivitet / frilek (se ukeplan) 
15.15     :        Fruktmåltid  
15.30 - 17 :     Frilek 
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BETALINGSSATSER SFO 
 
Oppholdstid pr 
uke 

Over 12 
timer 

7-12 
timer 

1 - 6 
timer 

Oppholdsbetaling 2 525 1550 975 
Betaling for kost 255 175 115 
SUM: 2780 1725 1190 
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ÅRSHJULET 2017-2018   
 

  Aktiviteter 
 

August   Vi blir kjent med arealer inne og ute. Vi bruker 
mye tid på lekeaktiviteter og å skape trygghet og 
trivsel. Vi er mye ute hvis været tillater det. 
Vi går turer i nærmiljøet. 

September  Vi koser oss med høsten , vi går på turer i 
nærmiljøet og blir bedre kjent. 
 
”3./4. kl.- klubben” starter opp igjen med sine 
aktiviteter.  

Oktober  Vi benytter gymsal og spesialrom. 
 
Høstferiemåned, minner om påmelding til SFO. 

November  Vi benytter gymsal og spesialrom. 
Vi begynner så smått med juleforberedelser. 
Lekegrupper. Foreldrekaffe/ 
 

Desember  Juleforberedelsene er godt gang. Vi lager 
julegaver og gir barna et forhold til 
julebudskapet og juletradisjonene. Samtidig vil vi 
prøve å finne roen i en hektisk førjulstid. Det 
blir nissefest og julelunch. Vi fortsetter med 
ulike aktivitetstilbud. Vi er mye ute hvis været 
tillater det.  

Januar  Vi hygger oss med frie og tilrettelagte aktiviteter 
inne og ute.  
 
 

Februar   Vintermåned. Vi leker oss i snøen. 
Vinterferiemåned, husk påmelding til vinterferie 
på SFO. Vinterferieuke med eget opplegg for 
heldagene på SFO. 

Mars  Vi forbereder oss til påske, lager påskepynt, 
påskemat, leser bøker om påska. 
 Vinteraktiviteter ute. 
 
 

April  Våraktiviteter ute og inne. Tema er ”nytt liv”. I 
skogen og i fjæra går vi for å se på alt som spirer 
og gror. Vi tar frem ”lupene” våre på jakt etter 
nytt liv i naturen. 
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PERSONALET PÅ BØRSA SFO: 
 
 
SFO -leder:                                 Sissel K. Strøm 
       
Assistent(morgen-SFO):  Gunn Lerånn 
 
Assistent:                               Gunn Asbjørnsen  
 
Barne-og-ungdomsarbeider:        Monica Næve 
                                
Barne-og-ungdomsarbeider:        Line Skramstad Gran 
 
Assistent:                                    Tordis Marie Gjengaard 
 
Barne-og-ungdomsarbeider:       Ingvild Stavvås 
 
Fagarbeider:                               Cathrine Amundsen 
 
Assistent:                                    Sissel Reitan 
 
Assistent kjøkken:                       Fazela Musawi 
 
Barne-og-ungdomsarbeider:       Siw Rylander 
 
Barne-og-ungdomsrbeider:         Hanne Onsøien 
 
Barne-og ungdomsarbeider:        Randi Muhle  
                                  
Lærling:                                       Anne Marit Hoem 
 
Morsmålsassistent:                       Imad Qawirma 
 
Telefonnummer:  
Børsa SFO 1.-trinnsbasen:               476 64 403 
 
Børsa SFO 2.-trinnsbasen:               954 76 218 
 
Børsa SFO 3./4.-trinnsbasen:          954 42 565 
 
SFO-leder Sissel K. Strøm:           72 86 74 32/ 481 29 697 
Mailadresse SFO-leder: Sissel.Katrine.Strom@skaun.kommune.no 
 
Rektor Sol Øiaas :                             951 06 824 
 

mailto:Sissel.Katrine.Strom@skaun.kommune.no
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