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1 Definisjon av SFO 
Opplæringslovens § 13.7 sier at ”Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før 
og etter skoletid for 1.-4. klassetrinn og for barn med særskilte behov på 1.-7. klassetrinn. 
Skolefritidsordninga skal leggje til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med 
utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordninga skal gi 
barna omsorg og tilsyn. Funskjonshemma barn skal givast gode utviklingsvilkår. Areala, 
både ute og inne, skal vere eigna for formålet.” 

2 Vedtekter for SFO i Skaun kommune 
Gjeldende vedtekter for SFO i Skaun kommune finner man på Skaun kommunes 
nettsider under fane merket ”skole og SFO”, eller man kan ta kontakt med SFO – leder 
for å få en papirutgave. 
Gjeldende betalingssatser for SFO i Skaun kommune finner man på Skaun kommunes 
nettsider under ”Selvbetjening – betalingssatser”. 

3 Kvalitetsplan SFO i Skaun kommune 
Kommunestyret vedtok i juni 2015 en plan som gir føringer for hvilken kvalitet SFO skal 
tilby. Det er tre fokusområder for planperioden 2015-2018: Leik, nærmiljø og omsorg. 
Det er ventet å komme en ny periodeplan, og mens denne er under bearbeiding så 
forholder vi oss til den gamle. 

3.1 Fokusområdene – hvordan skal vi arbeide med dem på Venn SFO 

Leik 
Slagordet på Venn er ”frihet til å leke”! Det betyr at de ansatte skal legge til rette slik at 
barna får: 

• leke fritt, på barns vis, under oppsikt av voksne 
• leke fritt, sammen barn og voksne 
• bruke tid på rollelek 
• delta på organiserte aktiviteter inne, i gymsal og ute 
• selvstendig tilgang til leker, spill og formingsmateriell. 
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• velge om de vil delta på aktiviteter som de voksne starter, eller om de vil styre 
sin egen aktivitet. 

 
For å lykkes med dette skal de ansatte: 

 
• være til stede der barna er, inne og ute. Det skal benyttes refleksvest ute. 
• sette fram utstyr som inspirerer barna til å starte aktiviteter, inne og ute. 
• begynne med aktiviteter selv, invitere til deltagelse og vurdere om de skal 

trekke seg tilbake når barna driver aktiviteten framover selv 
• hjelpe barn inn i lek og sørge for at alle har noe lystbetont å gjøre 
• etablere begrepet «SFO-venner» 
• observere uten å avbryte barnas aktiviteter 
• være lydhøre 
• være anerkjennende  
• vise oppriktig interesse og engasjement 
• være tydelige og sette rimelige grenser 

Nærmiljø 
Venn oppvekstsenter ligger i et miljø preget av jordbruksland og slakke bakker opp mot 
skogområdene. Skolegården er opprustet de siste årene og innbyr til variert aktivitet. Den 
er betegnet som et «nærmiljøanlegg” og vi skal arbeide for at elevene får tilhørighet til 
dette. 

For å lykkes med dette skal de ansatte: 

• Arbeide etter prinsipper om læring gjennom mestring, (”Skoggruppemetoden” 
Nordahl og Misund, 2009) og sammen med barna, bruke ei ”Turbok for SFO” der 
forarbeid, gjennomføring og etterarbeid beskrives. 

• Hjelpe til med å holde orden og trivsel i skolegården. 

• La barna sette ned planter i blomsterkassene i august og SFO tar ansvar for 
vanning. (2.trinn gjør dette før 17.mai) 

Omsorg 
De ansatte ønsker å bli kjent med hvert enkelt barn og de ønsker å få et innblikk i deres 
nettverk. Dette danner grunnlag for gode samtaler og bygging av gode relasjoner mellom 
barna og hver enkelt ansatt. Gode relasjoner er en forutsetning for at ansatte skal kunne gi 
alle barna god omsorg, noe som innebærer en opplevelse av trygghet, respekt og likeverd. 
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Det er mange stunder i løpet av en SFO - dag som kan være med og bygge opp dette 
forholdet. Morgenstund ved frokostbordet, i leik, i fellesskap om et formingsprosjekt, ut 
på tur og sammen foreldre ved ankomst/hjemfart. Vi ønsker å treffe dere foreldre jevnlig 
og krever derfor at alle barn har følge av en voksen når de kommer til eller skal hjem fra 
SFO. Unntak er de som gjør avtale om å ta buss eller gå hjem i løpet av ettermiddagen. 

For å lykkes med dette skal de ansatte: 

• Bruke fornavn på den de snakker med. Det kreves derfor at de lærer navnet til alle 
barna innen høstferien og navnet til foreldrene innen jul. 

• Hilse på alle som kommer til SFO. 

• Prate kort med foreldre ved henting, hver dag. 

 

4 Forventningsavklaring 
Foreldremøte: Vi valgte i 2019 å avslutte faste høstmøter på grunn av lite oppmøte 
tidligere år. Vi kan ha møter hvis mange nok ønsker dette, ta da kontakt med SFO leder. 

Foreldresamtale; 
Det er ikke obligatoriske foreldresamtaler på SFO. Ta kontakt med SFO - leder dersom 
dere ønsker samtaler ut over dette. 

Brukerundersøkelser 
Brukerundersøkelser gjennomføres ved alle SFO – avdelingene en gang hvert år. Det er 
viktig at så mange som mulig svarer for å få et bredt grunnlag å jobbe videre fra.  Vi på 
Venn har hatt opp imot 80 % svarprosent noe vi er svært fornøyd med. Vi ønsker å 
opprettholde den høye svarprosenten, så vi oppfordrer alle til å svare når dere får denne 
på nett.  

Informasjon 
Informasjon som omhandler SFO blir sendt til foreldre og foresatte per e-post og 
SchooLink. Dersom noen ønsker papirutgaver må dere varsle SFO.’ 
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Praktisk informasjon 

Åpningstider 
07.00-08.30 og skoleslutt-17.00. NB. SFO åpner dørene kl. 07.00 og skal være stengt 
kl.17.00, hvis dere vil ha noe info anbefales det å komme i god tid så vi får overholdt 
stengefristen. 
Ved skolefri som sommer, høst og vinterferie er vi åpen 07.00-17.00. Da har vi egen 
ukeplan. 

SFO er sommerstengt i uke 28, 29 og 30.  

Plandager har vi felles med skolen og holder da stengt.  

I jul og påskeferie har vi stengt samtidig med skolen. 

Oppmøte og henting 
Vi krever at barna har følge av en voksen når det kommer til og skal hjem fra SFO. 
Unntak skal avklares med SFO-leder, eksempelvis ved bruk av buss. Vi benytter dette 
kontaktpunktet for å gi tilbakemeldinger som handler om barnets opplevelser og trivsel på 
SFO. 
Avtaler om å være med andre barn hjem skal være avtalt på forhånd og SFO skal ha fått 
beskjed fra foreldrene til de aktuelle barna. Vi kan ikke ta ansvar for å ringe opp aktuelle 
foreldre og høre om det andre sier er riktig. Legg all info inn på SchooLink under 
«hentemelding». Vi ønsker ikke at avtaler gjøres i gangen eller etter påtrykk fra barna når 
foreldrene kommer, som for eksempel innebærer å bli med andre hjem, og det å være 
igjen på SFO for at noen andre barn er igjen. 

Dersom personalet er uheldig og kommer for sent om morgenen skjer levering på 
barnehagen. 

Kontaktinformasjon 
Fravær varsles på meldeboka under knapp for fravær, eller under «hentemelding» på SFO. 
Meldinger på Schoolink kan sendes ved spørsmål, eller annen viktig info som ikke gjelder 
buss/ gå hjem/ hentes/ o.l. Beskjeder fra oss legges ut på meldeboka, eller de kan 
utveksles mellom SFO/ kontaktlærer på mail, eller Schoollink.  

NB. Meldinger på Schoollink vil komme til SFO slik at all personell kan les og svare på 
den. Mail til leder må sendes på vanlig mail, se under. 
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72 86 80 14 SFO avdeling 
48 27 87 19 SFO mobil 
72 86 80 10 skolens sentralbord 
72 86 80 18 barnehagen 

Ansatte 
Christina Eriksen, SFO leder, mobil 95943567.  SFO mobil: 48278719/SFO kontor: 
72868013, e post: christina.eriksen@skaun.kommune.no.  

Øvrige fagarbeidere og barneveiledere på SFO: Lena Hovde, Helene Elvheim, Ragnhild 
Kjøren Lefstad, Ingunn Onsøien, Natalie Kleiven og Elin Vesterhaug.  

Klær og utstyr 
Det er behov for at barnet har nok bytteklær på skolen, enten ved klasserommet, eller i 
hylla på SFO. Vi har utetider hver dag og noen av barna liker å være med i utelek i større 
grad enn andre, så vær obs på hva barnet ditt trenger av skift for å holde seg tørr ute og 
inne. Det er viktig at barna har lett tilgang på egnede uteklær og sko/støvler. Det er ikke 
tillatt å gå barbeint inne, så innesko eller sokker må være tilgjengelig. Husk drikkeflaske 
hver dag, så får barnet tilgang på vann når det ønsker! 

Klær og utstyr må merkes! Gjenglemt, umerket tøy leveres til klesinnsamling. 

Organisering 
SFO benytter samme lokaler som 1.trinn samt skolekjøkkenet. Andre rom på skolen 
benyttes ved behov. 

Kl. 07.00 SFO åpner, frokost serveres fram til kl 07.50 

Kl. 08.15 friminutt før skolestart 

Kl. 08.30 skolestart 

Etter skoleslutt kl. 12.20/13.05/14.10 

Matservering på skolekjøkkenet, eller SFO-lokalet.  

Utetid etter lunsjmåltid. 

Leik og aktivitet ute/inne etter behov.  

Kl. 17.00 SFO stenger. 

mailto:christina.eriksen@skaun.kommune.no
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5  
FAU - foreldrenes arbeidsutvalg 
Det er 1 representant og 1 vararepresentant fra SFO til FAU. Representanter 19/20 er 
Aasta Synnøve Reitan Karlsen og Oddrun Gåsbakk som vara. Det blir valg høsten 2020. 

 
Plandager for SFO der vi holder stengt sammen med skolen er:   

13 og 14.08.20 

   23.11.20 

   19.03.21  

   13.05.21   
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