2022 – 2023

VELKOMMEN TIL SFO 1.-4.KLASSE
2022/2023
SFO er et frivillig tilsyns-, omsorgs- og aktivitetstilbud for elever fra 1.- 4. klasse. Vi
legger i størst mulig grad til rette for at barna kan være ute og boltre seg i den frie
leken. Innendørs vil det være rom for hvile, tegning, lesing, brettspill, ulike
håndarbeidsaktiviteter samt voksenstyrte aktiviteter. For 2-.4.klasse vil det være ulike
kurstilbud i regi av SFO eller andre aktører i SFO-tiden.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Våre mål er at SFO skal:
ha et godt psykososialt miljø
se hvert enkelt barn og legge til rette for utvikling, mestring og vennskap
la barna øve på selvstendighet og ansvarlighet
ha forutsigbare og trygge voksne
ha ansatte som skaper trivsel for barna, hverandre og foresatte
ha et tett samarbeid med lærere og foresatte

For å skape et godt samarbeid ber vi dere foreldre om å:
følge rutiner for henting. Barnet skal ha blitt hentet innen 15.15 eller 16.45.
gi SFO beskjed om avtaler og annet viktig, slik at de ansatte kan følge opp ditt barn
på best mulig måte
holde dere oppdatert på informasjon fra SFO
svare innen frister
Vi som privat skole plikter ikke å ha et skolefritidstilbud til våre elever og mottar derfor
ingen offentlig støtte til drift av skolefritidsordning.

SFO-tilbudet ved skolen
Hel plass
Åpningstid: Fra skoleslutt til 16:45.
Pris: Kr. 2650 pr. mnd. (10 mnd.). Matpenger kr. 320 pr. mnd.
1.klasse: 976 pr. mnd. (10 mnd.). Matpenger kr. 320 pr. mnd.
Halv plass
Åpningstid: Fra skoleslutt til 15:15.
Pris: Kr. 1950 pr. mnd. (10 mnd.). Matpenger kr. 320 pr. mnd.
1.klasse: Gratis (10 mnd.). Matpenger kr. 320 pr. mnd.
Morgen-SFO
Åpningstid: 08:00 – 08:30.
Tilbudet forutsetter tilstrekkelig antall påmeldte barn. Pris: Kr. 380 pr. mnd. i (10 mnd.).
Hel plass, halv plass og morgen-SFO er åpent i de ukene det er skole.
Ferie-SFO
Ferie-SFO tilbys i deler av skolens ferier. Vi drar på turer og har ulike aktiviteter knyttet til
årstiden vi er i.
Åpningstid: 8:30 – 16.45.
Det serveres et varmt måltid hver dag. Matpakke må medbringes i tillegg. Tilbudet om frieSFO deles opp i enkeltuker:
Uke 32 (8.-12.august, samt 15.august.,1 uke før skolestart)
Uke 40 (høstferien)
Uke 8 (vinterferien)
19. juni t.o.m. 23. juni (1 uke etter skoleslutt)
Pris: Kr. 1350 pr. uke + 90 kr i matpenger.
Informasjon og påmelding til ferie-SFO vil komme i god tid før den aktuelle ferien.
Tilbudet forutsetter et tilstrekkelig antall påmeldte barn. Påmeldingen er bindende. Fakturaen
for ferie-SFO betales påfølgende måned.
Redusert foreldrebetaling
Skoleåret 2022/23 kan alle i 1.klasse få 12 timer gratis SFO. Prisene vil derfor være lavere
for foresatte med barn i 1.klasse.
Familier med inntekt der SFO-plassen utgjør mer enn 6% av inntekten, har krav på reduksjon
i prisen. For nærmere informasjon, se skolens hjemmeside.
Plandager for SFO
SFO har plandager 16.august, 22.desember og 16.juni, og er stengt disse dagene.
Om betaling
For hel og halv plass samt morgen-SFO betales det halv pris i august og juni. Juli er
betalingsfri.
Oppsigelse av SFO-plass
Oppsigelsestiden for SFO-plass er to kalendermåneder som regnes fra den første i
påfølgende måned. Ved endring fra hel til halv SFO-plass er oppsigelsestiden en
kalendermåned. Oppsigelsestiden regnes fra den første i påfølgende måned. Plassen
betales for i oppsigelsestiden.

SFO-basene
1.klasse-basen
1.klasse holder til i Eikelia og Hasselkroken. Dette er lokalene de bruker i skoletiden. SFO
starter kl. 13.00, og vi spiser et hyggelig felles måltid kl.13.30. Vi legger vekt på frileken dette
første skoleåret, men vil også ha voksenstyrte aktiviteter for de som har behov for det.
Dagsrytme
13.00
13.30
14.00
15.15
15.15-16:15
16:15–16:30
16.30-16.45
16.45

SFO starter
Felles måltid
Frilek inne/ute, organiserte aktiviteter
Halv SFO er ferdig
Frilek inne/ ute
Frilek inne/ ute, valgfri lesestund
Ryddestund
SFO stenger

SFO-personalet i 1.klassebasen:
Helene Bøhler
Sonja Silvana Lubiana
Jon-Roger Lisgård
Frida Drake

Tlf.1.klassebasen: 46 79 56 12
Hovedbasen 2.-4.klasse
Vi har fått fine lokaler til SFO i det gule bygget bak skolen. Lokalene har mange muligheter
for lek, hvile og aktiviteter etter behov og interesse. SFO starter når skoledagen er ferdig.
Elevene blir hentet ved klasserommet og fulgt av personalet til SFO. Vi spiser to og to
klasser sammen, og tilstreber et rolig måltid der vi har hyggelige samtaler. Klassene spiser til
ulike tidspunkter, dere finner oversikt over dette nedenfor.
Vi legger vekt på frileken, men vil også ha voksenstyrte aktiviteter for de som har behov for
det. Det vil være ulike kurs- og aktivitetstilbud i regi av SFO eller andre aktører i SFO-tiden.
Barna har de samme uteområdene som i skoletiden, og disse er merket tydelig. Ingen barn
har lov til å gå utenfor merkede områder uten en voksen.
Lavvodag
Klassene har sin faste lavvodag hver uke. Vi har en ansatt som jobber
ved lavvoen og har ekstra ansvar for bålet, uteområdet samt
matservering. Barna kan leke i området rundt lavvoen, skolehagen
samt ved englebanen etter avtale. Etter halv-SFO (Kl.15.15) går vi
tilbake til hovedbasen. Det vil derfor bli vanlig henting for de barna
som har hel SFO-plass. Det er viktig med klær etter vær disse
dagene.

Lavvodag
13.35
Spisegrupper
12.45
13.45
14.10

Mandag
4A

Tirsdag
2.klasse

Onsdag
3A

Mandag
3A og 2.kl
3B og 4B

Tirsdag

Onsdag
2.kl og 3B
4A og 4B

3A og 3B
4A og 4B

Torsdag
4B
Torsdag
3B
2.kl og 3A
4A

Fredag
3B
Fredag
2.kl og 3A
4A og 4B

SFO-personalet i hovedbasen
Marianne G. Envik og Jon Roger Lisgård, kontaktperson for 2.klasse
Henriette Wagner, kontaktperson for 3A
Andrea Gustavson, kontaktperson for 3B
Ina hellum, kontaktperson for 4A
Joselo Smit, kontaktperson for 4B
Lene Marie Stangebye
Maria Kvaal

Tlf. til hovedbasen: 40 44 16 98
Morgen-SFO
Tilbudet gjelder for 1.-4.klasse.
Åpningstider er 08.00-08.30.
Vi holder til i hovedbasen, lokalene i det gule bygget. De yngste barna blir fulgt til sitt
oppmøtested når skoledagen starter.

Kontakt:

SFO-leder: Maria A. I. Kvaal
maria.kvaal@steinerskolen.no
TLF: 92812199

Diverse informasjon:
Matservering
Det serveres i all hovedsak vegetarmat på SFO og vi forsøker
så langt det er mulig å bruke økologiske råvarer. Vi har en
egen ansatt som lager sunn og variert mat fra bunnen av. Vi
unngår bruk av sukker, og lager menyen i samarbeid med
helsesøster på skolen.
Meny vil bli send ut høst og vår, eller ved store justeringer.
Vi ønsker å imøtekomme den enkeltes behov, men må begrense spesielle dietter til elever
med allergi/ matintoleranse eller som av religiøse hensyn må ha annen mat. Ved
matintoleranse må det fremlegges legeerklæring.
I perioder hvor en elev testes ut for allergier eller lignende, må dere sende med eleven egen
mat.
Spesielle hensyn
SFO må umiddelbart få beskjed dersom barn har allergier, astma eller annet som gjør at de
trenger tilrettelagt meny, eller annen oppfølging. Legeerklæring må fremvises for å få
tilrettelagt mat. SFO personalet kan ikke pålegges ansvar for medisinering av barn.
Klær
Det er viktig at barna til enhver tid har klær tilpasset værforhold.
• Regntøy og støvler
• Reservetøy (i et nett/pose ved plassen sin eller i sekken)
• Alle klær må merkes med navn, dette gjelder også skotøy.

Påmelding til SFO
Høsten 2022 startet vi et nytt system ved påmelding til SFO. Når barnet er påmeldt beholdes
plassen ut 4.klasse, eller til den eventuelt sies opp eller endres. Minner om gjeldende regler
for oppsigelsestid. Søknadskjema til SFO ligger på skolens hjemmeside.

Regler
For å ha trivsel, trygge rammer og forutsigbarhet har vi følgende regler på SFO:
•
•
•
•
•
•
•
•

Barna skal bruke innestemme inne
Vi går inne og løper ute
Vi rydder etter oss
Vi sier ifra til en voksen når vi kommer og når vi går, dette må også huskes av de som
henter
Vi øver på å si klart og tydelig ifra hvis leken går for langt
Vi tar hensyn til hverandre
Vi går til en voksen når noe er leit eller vondt
Vi respekterer grensene på uteområdet

Ellers gjelder skolens ordensregler også på SFO.

Avtaler
Beskjeder må sendes før klokken 11.00 samme dag på SMS til basen.
Gi beskjed hvis andre enn foresatte henter. (Dette kan også lages som fast avtale).
Hvis barna ønsker å bli med hverandre hjem må dette avtales foreldrene imellom og
gis beskjed om til SFO-personalet.
Personalet bruker ikke SFO-telefonen til å organisere "bli med hjem" avtaler mellom barna.
Vi ønsker at de voksne på SFO-basen har mest mulig tid til barna. Vi vil derfor unngå alt for
mange spesialavtaler som må følges opp ut over de faste tidspunktene;15.15 og 16.45.
Vi er selvfølgelig fleksible hvis barna skal ta buss selv eller har andre avtaler slik som
spilletimer e.l.
Faste avtaler må meldes til SFO-leder maria.kvaal@steinerskolen.no
En vanlig fast avtale kan være at barnet kan dra hjem selv, eller bli hentet av søsken,
besteforeldre, naboen osv.
Det letter arbeidet til SFO-personalet hvis flest mulig har faste avtaler. Så bare meld inn!

Noe til overs?
Det kommer av og til spørsmål om vi på SFO vil ha lego, leker, spill o.l. Det vil vi gjerne!
Vi ønsker oss også skinnfeller (til lavvo), uteleker, samt ute- og inneplanter. Ta kontakt.
Med vennlig hilsen
SFO-leder Maria A.I. Kvaal
og alle oss på SFO

