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1. FORMÅL
NASJONALT FORMÅL MED SFO:
Ifølge Opplæringsloven § 13-7 om skolefritidsordninga, skal SFO bl a:
− Legge til rette for leik, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå
og interesser hos barna.
− Gi barna omsorg og tilsyn.
− Funksjonshemmede skal gis gode utviklingsvilkår.

Opplæringslovens § 9a om Elevane sitt skolemiljø gjelder dessuten også for SFO. Ifølge denne
paragrafen har elevene blant annet rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse,
trivsel og læring.

I stortingsmelding nr 40 (1992-1993) la regjeringen vekt på at SFO skal inneholde omsorg og
gode vilkår for leik, sosial læring og deltakelse i kulturvirksomheter. Bruk av utearealer i
nærområdet ble pekt på som verdifullt for å skape variasjon for barna, men også for å skape gode
muligheter for fysiske utfoldelser og uformell læring.

Rundskriv fra departementet om SFO (F-16-98):
Omsorg, lek, kulturaktiviteter og sosial læring skal danne kjernen i innholdet i SFO. Aktivitetene
bør omfatte lek ute og inne, lesing, spill, samtaler og spontane aktiviteter. I tillegg kommer
aktiviteter som er tilrettelagt av personalet.

Stortingsmelding nr. 30 (2003-2004) Kultur for læring, har et kapittel om SFO, kap 11.2,
Skolefritidsordningen. Her vektlegges at SFO er et lokalt ansvar: ”Bestemmelsene i lov og
forskrift gir den enkelte kommune ansvaret for å utforme tilbudet ut fra lokale forutsetninger og
behov… Kommunen bestemmer selv rammene for SFO”.
LOKALT FORMÅL MED SFO:
«Vedtekter for Levanger kommunes skolefritidsordninger» overlater til den enekelte skole/SFO å
gi ordningen et innhold. Se vedtektene her: http://levanger.kommune.no/Dokumenter/Andredokumenter/Skolefritidsordning---SFO/
Viser ellers til årsoversikten.
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2. FORUTSETNINGER FOR ÅRETS PLAN
PERSONALGRUPPAS SAMMENSETNING:
Marija Paulaskiene er daglig leder SFO. Hun er lærer og assistent i skolen i tillegg til å arbeide
som assistent/daglig leder SFO. Marija har lituauisk morsmål og snakker norsk svært godt.
Anne M Karlsen er elevassistent i skolen og arbeider i SFO
Nina Kristin Moe er lærer i skolen og arbeider i SFO
Etter hvert/tidvis vil også andre jobbe i SFO ved Ytterøy bu
Oddrun Laugsand, enhetsleder/rektor, har hovedansvaret for SFO-tilbudet.
OPPHOLDSTYPER
Ved Ytterøy barne- og ungdomsskole har vi tilbud om hel eller redusert plass. Redusert plass er
gjennomsnittlig 3 dager pr uke. Oppholdstiden beregnes ut fra hele dager, ikke antall timer.
Ved behov vil det være anledning til å kjøpe ekstra dager til 215 kr pr dag eller 110 kr pr. time.
Kjøp av ekstra dager må avtales i god tid og absolutt siste frist er dagen før behovet er der.
ÅPNINGSTID
Ytterøy skolefritidsordning har åpent om morgenen:

kl. 07.00 – kl. 07.50

Om ettermiddagen åpner vi rett etter skoleslutt:

kl. 12.40 – kl. 16.20.

PRISER fra 1.januar 2018
Foreldrebetaling pr. barn pr. mnd. for opphold ved Ytterøy SFO:
Søskenmoderasjon er 30 % reduksjon i sats
Helplass:
kr. 2.350
Kostpenger helplass:
kr. 140
Redusert plass:
kr. 1.600
Kostpenger redusert plass kr
85
Gebyr ved for sein henting av barn (pr. påbegynt halvtime):
Helplass og redusert plass kr. 330,Kjøp av enkeltdager: Redusert plass kr. 215,Kjøp av enkelttimer: Redusert plass maks. kr. 110,RETTEN TIL SKOLESKYSS FALLER IKKE BORT
Man beholder retten til skoleskyss selv om man har plass ved sfo. Dvs at reglene for skoleskyss
også gjelder om man benytter seg av tilbudet om sfo.
Det er fint om dere som har helplass sfo kan varsle sjåføren de dagene dere ønsker å benytte
skoleskyssen. Ring direkte til Brustad Buss ved sjåfør Asbjørn Brustad, tlf. 41413530.
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3. INNHOLD/GJENNOMFØRING
ORGANISERING AV SFO-DAGEN
Følgende momenter vil forekomme i SFO-dagen i løpet av året:
MORGENSTUND
Ytterøy SFO åpner kl 07.00. Barna kan benytte leker og utstyr på SFO-basen som blir i
klasserom 4 i småtrinnsavdelingen i skolebygget. Medbrakt frokost spises i fellesskap mellom kl
07.25 og 07.50, for de som ikke har spist frokost hjemme. Det vil alltid være 1 voksen til stede.
Det er ikke nødvendig å gi beskjed om barnet skal benytte morgentilbudet eller ikke. For de som
har reduserte plasser, kan tilbudet benyttes de dagene man har avtale om å bruke plassen.

UTELEIK/UTETID
Vi kommer til å fokusere på uteleik og fysisk aktivitet. I tiden mellom skoledagens slutt og
måltid skal elevene være ute. Det legges opp til utetid/uteleik hver dag i tillegg til tiden mellom
skoledagens slutt og måltid. SFO er barnas fritid og det er derfor viktig at barna får tid til fri leik
og aktivitet. Leiken gir mulighet for å lære seg sosiale spilleregler og sosial samhandling med
andre barn. Barns medbestemmelse vektlegges og voksenstyrt aktivitet vil være initiert på
bakgrunn av dette. Samtidig er det viktig å presisere at den voksne har ansvaret og skal avbryte
eller bryte inn i aktiviteter som ikke er ønskelig.
MÅLTID
Barna samles til felles måltid i tidsrommet 13.00-13.30. Det serveres brødskive, kornblandling,
yoghurt eller varm mat. Til alle måltider serveres frukt/grønnsaker, melk og vann. Under måltidet
legges det blant annet vekt på ro, trivsel og vanlig bordskikk. Enkelte dager vil 2 av elevene være
med som «kjøkkenhjelpere». Deres oppgaver blir da å dekke bord, hente kopper, sette fram
brød/drikke/smør. Vi anser dette som en viktig aktivitet for å trene i forhold til å ta ansvar og å
bidra til fellesskapet.
LEKSER
Barna har mulighet til å gjøre lekser i SFO-tiden dersom de ønsker det. Den voksne er
tilgjengelig for barna, men er det andre oppgaver som må løses, vil den voksne gjøre unna slike
samtidig. Vi presiserer at det er foreldrenes ansvar å se til at leksene er gjort, og at de er gjort på
en tilfredsstillende måte. Barna velger stort sett selv når de vil gjøre lekser, men ikke i utetida
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eller når det foregår fellesaktiviteter som alle skal være med på. De som ønsker at barna skal
gjøre lekser på SFO, må inngå egne avtaler med barnet og informere personalet om dette. Gi også
beskjed dersom dere mener barnet ikke skal gjøre lekser på SFO. Vi anbefaler at 1.klassingene i
størst mulig grad gjør leksene hjemme for å opparbeide gode leksevaner med støtte av sine
foreldre/foresatte.

4. SAMARBEID
PERSONALGRUPPA
Personalet vil ha møter med SFO-ansvarlig med jevne mellomrom gjennom året. I oppstartsfasen
vil det være hyppigere treffpunkt enn resten av året. Det vil bli lagt til rette for samarbeid om:
-

Barn i SFO

-

Innhold og arbeidsmåter i SFO

-

Praktiske gjøremål

-

Organiserte aktiviteter

FORELDRE/FORESATTE
Vi ønsker å få til et godt samarbeid med foreldre/foresatte om alle forhold som angår SFO og
deres barn. For hjelp til dette legges det opp til:
-

Foreldresamtaler ved behov og ønske, elementer kan bringes inn i samtaler som
kontaktlærere har med foreldre to ganger i året

-

Skriftlige meldinger

-

Telefonkontakt med daglig leder Marija Paulauskiene, eller med rektor Oddrun Laugsand.

-

E-post

-

Foreldre er velkommen til besøk og kontakt med SFO når de måtte ønske

SKOLE
SFO ønsker å være en naturlig del av skolen og vi mener vi skal klare å dekke opp dette ved at de
ansatte i SFO også jobber i skolen, og da hovedsakelig på småtrinnet der tilbudet om SFO blir
gitt. Vi er også en såpass liten enhet at det gir veldig gode og oversiktlige forhold. Det skal være
lett å holde kontakten mellom skole og SFO.
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5. ÅRSOVERSIKT
MÅNED

SPESIELLE AKTIVITETER/SATSNINGSOMRÅDER

AUGUST

SATSNINGSOMRÅDE: Bli kjent og trygg
SFO åpner første skoledag, torsdag 16.august 2018, kl. 07.00
- Bli kjent med hverandre (barn-barn og barn-voksne)
- Bli kjent med regler, rom, utstyr og muligheter
SEPTEMBER SATSNINGSOMRÅDE: Bli kjent og trygg
- Bli kjent med hverandre (barn-barn og barn-voksne)
OKTOBER
SATSNINGSOMRÅDE: Farger og høst
- Turer
- Formingsaktiviteter
Høstferie 8.-12.okt. er SFO stengt
NOVEMBER SATSNINGSOMRÅDE: Forming
- Formingsaktiviteter
Skolenes planleggingsdag fredag 30.nov. er SFO stengt
DESEMBER
SATSNINGSOMRÅDER: Juleforberedelser
- lage julepynt, julegaver og julebakst
Pga juleavslutning, er SFO stengt torsdag 20.desember.
Videre er SFO stengt fredag 21.desember 2018 og fram til og med onsdg 2.januar 2019.
JANUAR
SATSNINGSOMRÅDER: Musikk og bevegelse
- sang, dans, instrumenter, karaoke
Første skoledag etter juleferien er torsdag 3.januar 2019.
FEBRUAR
SATSNINGSOMRÅDER: Musikk og bevegelse

MARS

Vinterferie 18.-22.februar. SFO stengt.
SATSNINGSOMRÅDER: Vinter og vår
- hva skjer i naturen om våren?

APRIL

SATSNINGSOMRÅDER: Påske
- vi lager påskepynt
Påskeferie 15. – 23.april. Da er SFO stengt. (MERK: Stengt tirsdag 23.april)

MAI

SATSNINGSOMRÅDER:Friluftsliv
- aktiviteter og turer i nærmiljøet
SFO stengt når skolen er stengt. Det gjelder mange dager i mai:
1.mai, 17.mai, 31.mai-1.juni
SATSNINGSOMRÅDER: Fjæra
- fokus på fjæra
SFO stengt når skolen er stengt: mandag 11.juni
Siste skoledag torsdag 20.juni. SFO er stengt fra og med 20.juni.

JUNI
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Aktiviteter hver måned:
- Bursdagsfeiring

- Turdag

- Gymleik inne/ute

- Ha-med-leike-dag

Aktiviteter i løpet av året:
- Ukas bilde

- Sløyd

- Dramatisering

- Lesing

- Eventyrstund

6. ORGANISERING AV SFO-DAGEN
MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

07.00 – 07.50
Morgentilbud

07.00 – 07.50
Morgentilbud

07.00 – 07.50
Morgentilbud

07.00 – 07.50
Morgentilbud

07.00 – 07.50
Morgentilbud

12.40 – 13.00
Uteaktivitet

12.40 – 13.00
Uteaktivitet

12.40 – 13.00
Uteaktivitet

12.40 – 13.00
Uteaktivitet

12.40 – 13.00
Uteaktivitet

13.00 – 13.30
Måltid

13.00 – 13.30
Måltid

13.00 – 13.30
Måltid

13.00 – 13.30
Måltid

13.00 – 13.30
Måltid

13.30 – 16.20
- Fri leik inne/ute
- Evt organisert
aktivitet

13.30 – 16.20
- Fri leik inne/ute
- Evt organisert
aktivitet

13.30 – 16.20
- Fri leik inne/ute
- Evt organisert
aktivitet

13.30 – 16.20
- Fri leik inne/ute
- Evt organisert
aktivitet

13.30 – 16.20
- Fri leik inne/ute
- Evt organisert
aktivitet

16.20
SFO stenger

16.20
SFO stenger

16.20
SFO stenger

16.20
SFO stenger

16.20
SFO stenger

Kontaktinformasjon
Ved fravær på SFO om morgenen ønsker vi beskjed innen kl 12.00 dagen i forkant. Ved fravær
på ettermiddagen ønsker vi beskjed innen kl 12.00 samme dag, eller tidligere om mulig.
Beskjed gis på School-Link til kontaktlærer.
Det kan også gis beskjed på tlf:

93922805 (Marija) / 91616275 (Anne)

Andre tilbakemeldinger på tilbudet sendes til undertegnede på e-post: ola@levanger.kommune.no

Ytterøy 28.05.2018
Oddrun Laugsand
Enhetsleder/rektor
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