Klær:
Mat:
Barna får mat og melk på SFO hver dag. Som regel
smøremåltid, men noen ganger serverer vi
kornflakes eller varmmat.
SkoleFritidsOrdningen på Nesheim:
Nesheim SFO er et pedagogisk tilbud, der vårt
hovedmål er å være et tilsyns-og omsorgssted for
barna der deres frie leik står i sentrum. Det er jo
BARNAS fritid!
Vi ønsker at SFO’en vår skal være en plass der
barna får en helhetlig skolehverdag med de samme
gode kjente og trygge voksne og omgivelsene hele
dagen.
Med dette opplegget der skole og SFO samarbeider
om lærings-oppdragelses- og sosialiseringmiljøet
for hvert enkelt barn, håper vi å være en plass der
både barn og voksne trives og utvikles i lag 

Vi ønsker at dere legger igjen en pose med
skifteklær! Sett navn på alt!! Vi har kassevis med
flotte gjenglemte klær uten navn. Med navn er det
lett å få plaggene på riktig plass . Innesko er
viktig!!

Aktiviteter:
Vi tilbyr ulike aktiviteter i løpet av uken. Noen barn
ønsker mange forskjellige ting, mens andre vil helst
ha mest mulig frileik. Barna velger selv og ingen
tvinges hvis de ikke vil. Eks. på aktiviteter er
gymsal, forming, 5 på topp, sløyd, dans, uteleik,
mat på haugen etc.

Telefon:
Elevene får ikke låne telefon for å gjøre avtaler seg
imellom på skolen/SFO. Det må gjøres dagen før
med dere foreldre. Vi ringer selvfølgelig dere om
det skulle oppstå noe spesielt.

Inn og utmelding av SFO:
Innmelding gjøres på nett! På utmelding og endring
av SFOplass er det 3 mnd oppsigelsestid. Dette
skjer også digitalt! Tildelt plass på SFO opprettholdes
inntil foresatte sier opp plassen, eller når eleven går ut
av 4. klasse.

For 1.klasse anbefales en innkjøring før skolestart i
august, men det er foreldrene som kjenner barnet
sitt best og vet om det er nødvendig.

Skoleåret 2018/2019 åpner
SFO 30.juli kl 06.45 

Åpningstiden:

HELPLASS/REDUSERT PLASS

Vi holder åpent fra kl. 06.45-16.30 hver dag. Dette
gjelder også i skolens ferier og fridager hvis det er
påmeldt barn, unntatt 4 uker i juli måned. I tillegg
holdes SFO stengt 5 planleggingsdager, og jul-og
nyttårsaften samt onsdag før skjærtorsdag.

Vi har 2 typer SFOplass, hel og redusert.
Redusertplass er 3 dager i uka, eller 12 dager i
mnd som fritt kan benyttes når dere har behov.
Det eneste er at vi ønsker beskjed om når
barnet skal benytte SFO på f.eks sms, bok i
sekken, eller at dere ringer å gir beskjed. Det
kan legges inn faste dager i uka, eller fra uke til
uke, eller måned til måned.

Ettersom SFO er åpen i skolens ferier går vi ut med
bindende påmelding for skoleferier. Dette for å
kunne planlegge aktiviteter og bemanning.
Prisliste for SFO:
Helplass i SFO

2550,- + 100,- i kost

Redusert plass

1750,- + 60,- i kost

Søskenmoderasjon jmf. Vedtekter.
Kjøp av dager(juni/aug) 215,- pr dag u/kost
NB! Innmelding skjer på digitalt skjema på
Nesheim skole sine sider

Foreldre i turnus
SFO prøver å etterkomme ønsker så langt som råd
er. Vi kan tilby foreldre som jobber turnus fleksible
dager fra uke til uke. Forutsetningen er at vi får en
skikkelig oversikt med jevne mellomrom over
hvilke dager barnet kommer til å benytte SFO, og at
man holder seg innenfor det antall dager barnet
har i SFOplassen sin. NB! Vi ønsker en liste på når
barnet skal benytte SFO – ikke en liste over når
foreldrene jobber!

Personalet:

SKOLEFRITIDSORDNINGENS TELEFONNUMRE:

Vi gjør oppmerksom på at alle ansatte er underlagt
taushetsplikt.

SFO

MAIL:

Dette heftet er ment som en orientering til alle
foreldre med barn som trenger SFO
Vi prøver stadig å forbedre vårt tilbud og dette
forutsetter ris og ros fra våre brukere:
barn og foreldre
NB! Ikke nøl med å gi oss tilbakemelding!
Er dere fornøyd fortell det gjerne til andre – er det
noe dere er mindre fornøyd med - fortell det til
oss! Takk 

45970580

SKOLE 74053650
Lokalisering: SFO har eget baserom i tillegg til at vi
bruker klasserom og tekstilrom.
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