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Mål for SFO 

Skolefritidsordningen er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom 

den ordinære skoledagen. SFO skal ivareta barnas behov for 

fritidsaktiviteter, leik og sosial læring i nær forståelse og samarbeid 

med hjemmet. SFO skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i 

samsvar med grunnskolelovens formålsparagraf, §1-1 

Opplæringsloven. 

 

Opptak av barn 

Skolefritidsordningen er et tilbud for barn på 1.-4. trinn. Barn med 

særskilte behov kan søke om plass til og med 7. trinn.  

Søknad om plass gjøres elektronisk via kommunens nettsider, 

www.oyer.kommune.no. Frist for nytt SFO-år er 1. mai og gjelder for 

hele skoleåret. Barn som søker plass senere en oppsatt frist kan 

måtte vente på plass i inntil en måned. Barn kan også søke plass i 

løpet av året. Slutter barnet er det en måneds skriftlig oppsigelse 

regnet fra den 1. hver måned. Dersom en plass sies opp med virkning 

etter 1. april, må det betales for plassen ut skoleåret.  

Barnet må meldes inn for hvert skoleår. 

Timeplan: Det må foreligge en fast timeplan for barnet, før barnet 

blir endelig påmeldt. Dersom det er behov for SFO utenom fast 

timeplan, kan det kjøpes ekstradager. Vil åpner ikke for tilfeldige 

bytter av SFO-dager. Endringer/ oppsigelser av plass, deler av plass i 

løpet av året, gjøres elektronisk. Vedtekter og øvrig informasjon om 

SFO finnes på kommunens nettsider. 

 

 

Åpningstid 

Kl 07.00-16.30. Åpningstida må overholdes, både av hensyn til barna 

og personalet.  

 

Kjøp av enkeltdager: 

Foreldre kan ved behov kjøpe plass på enkeltdager til 

vedtektsfestete priser. Pga. voksenbemanningen er det fint om vi får 

bestilling av ekstradag så tidlig som mulig.  

 

 

http://www.oyer.kommune.no/
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FerieSFO 

Aurvoll skole tilbyr SFO i skolens ferier. Vi har åpent fra skoleslutt 

og ut juni måned, og fra 1. august og fram til skolestart. Vi holder 

stengt i hele juli. Vi har åpent i høstferien uke 40, og vinterferien 

uke 9.  Egen invitasjon/ påmelding vil bli delt ut på skolen i forkant av 

ferien.  

 

 

Sikkerhetstiltak 

 Barna registreres ”inn” på SFO-lister av lærerne før de 

kommer til SFO. Barna møter til opprop på SFO umiddelbart 

etter skoleslutt. Barna registreres  ”ut” av SFO-ansatte når de 

reiser hjem. Da vet vi til enhver tid hvor mange barn det er på 

SFO. Det er viktig at barnet/foreldrene sier fra til en voksen 

når barnet blir hentet. Dette på grunn av sikkerhet og for å 

unngå misforståelser.  

 Det går utevakt når barna leker ute. 

 Skal barna være med andre hjem, leveres det melding til 

kontaktlærer eller til en SFO-ansatt.  

 Brannøvelse ved skolen. 

 Evakueringssamarbeid med barnehagen ved brann. 

 

 

Måltid 

 Barna tar med seg mat til hele skole/SFO dagen. Egen matboks til 

SFO kan legges i kjøleskap på morgenen. De får frukt på SFO i 

forbindelse med måltidet. Vi serverer enkel varm mat av og til.  

 

 

 

Trivselsregler og ordensregler 

SFO er en del av Aurvoll skole og har like trivselsregler og 

ordensregler. Vi ber om at private leker ikke tas med til Aurvoll.  

Vi jobber kontinuerlig med trivsel til barna på SFO.  Alle skal trives 

og føle seg ivaretatt på best mulig måte. 
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Personalet 

Personalet i SFO er pålagt taushetsplikt etter  

Forvaltningslovens § 13. 

 

Leder:  Trude Marit Amundsen. 

(trude.marit.amundsen@oyer.kommune.no) 

 

Telefonmorgen og ettermiddag i SFO-tid: Tlf. 61275225 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trude M Amundsen, SFO-

leder, vernepleier 

Mandag og tirsdag morgen. Onsdag 

ettermiddag. 

Hildegunn Sønsteli, 

fagarbeider 

Mandag, onsdag og torsdag 

ettermiddag. Onsdag morgen. 

Tonje Cecilie Brendløkken, 

fagarbeider 

Mandag ettermiddag.  

Åse Kraabøl, assistent 

 

Tirsdag og onsdag ettermiddag.  

Torsdag morgen.  

Tonje Christin Thoresen 

fagarbeider 

Tirdag og torsdag ettermiddag. 

Fredag morgen 

Jan Erik Rønning, assistent Mandag, tirsdag, torsdag og fredag 

ettermiddag. 

Martin Hauklien, barne- og 

ungdomsarbeiderlærling  

Hver ettermiddag fram til jul 

 

Madelen Bekkelund, barne- 

og ungdomsarbeiderlærling 

Hver ettermiddag fram til 

november. 

mailto:trude.marit.amundsen@oyer.kommune.no
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Samarbeid i SFO 

 

De ansatte i SFO har informasjons- og planleggingsmøte en gang i 

uken. Vi sender ut info om SFO pr. papir eller mobilSkole til 

foreldrene. 

 

Samarbeid med foreldre 

 Åpen kommunikasjon i hente- og bringesituasjon 

 Foreldresamtaler ved ønske og behov 

 

 

Dagsrytme 

 Overgang til SFO umiddelbart etter skoleslutt 

 Opprop/nistespising og frukt 

 Lesestund ved maten 

 Uteaktiviteter/ aktivitetsgrupper  

 Frileik ute/inne til barna blir hentet 

 SFO stenger kl. 16.30. Barna må være hentet og ha forlatt SFO 

kl 16.30 

 

Aktiviteter vi tilbyr er forming, sløyd, ulike fysiske aktiviteter, 

byggeaktiviteter, ulike prosjekter, spill, lek og moro! På onsdager går 

vi av og til tur i nærmiljøet. Da henger det plakat på hoveddøra med 

vårt telefonnummer. Torsdager tilbyr vi aktiviteter i hallen. 

 

 

Barn som deltar på andre fritidsaktiviteter i SFO-tiden: 

Vi må minne om at elever som deltar på andre aktiviteter i SFO 

tiden, og dermed forlater SFO, er foreldrenes ansvar fra det 

tidspunktet de har forlatt SFO og til de evt. er tilbake.  
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Aktivitetsplan 2018/2019 

 

 

 

MÅNED TEMA  AKTIVITETER 

AUGUST Bli kjent med 

hverandre. 

 

Presentasjon av store og 

små. Gjennomgang av 

regler og rutiner.  

 

 Leik og moro i 

skoleområdet! 

Tradisjonelle 

uteaktiviteter. 

Innhøsting av 

grønnsaker 

SEPTEMBER Høst  

Naturen, bær 

 

Fysisk aktivitet, forming, 

sløyd 

 

 

Turer i nærmiljøet, 

plukke bær, male og 

tegne, plukke blader 

OKTOBER Høst 

Dyr, insekter 

Fysisk aktivitet, forming, 

spill, bygge laftestokker! 

Dyr og husdyr 

 

Høstferie-SFO i uke 

40 

Fjøsbesøk uke 41 

 

NOVEMBER Høst 

Sløydaktiviteter 

 

Fysisk aktivitet, sløyd, 

lydbøker, kreative 

aktiviteter,   

Gapahuken 

Pinnebrød på bålpanne   

Dukketeater 

DESEMBER Vinter  

Adventstiden 

Fysisk aktivitet, forming, 

høytlesing, kjøkkengruppe 

Hilse på nissen i låven, 

spise grøt, 

juleverksted 

JANUAR Snø og vinter 

 

 

Fysisk aktivitet, forming, 

spill, bygge med snø, ake, 

ski, kjøkkengrupper 

Moksaparken, 

snøskulpturer,  

FEBRUAR Maskerade 

Vinter 

  

Fysisk aktivitet, forming,  

Kjøkkengruppe, snø og leik 

i snø, ulike prosjekter om 

samer 

Vinterferie uke 9 

Markere samedagen 6. 

feb.  

Maskerade-ball 

MARS Vår  

Påskeforberedelser 

 

Fysisk aktivitet, 

påskeaktiviteter, forming, 

Kjøkkengruppe,  

Gul mat for barna. 

(påskelunsj) 

Påskeaktiviteter 

APRIL Vår 

Skolens nærmiljø 

Det spirer og gror 

Fysisk aktivitet, forming, 

spill, bygge, dans/drama. 

rake og rydde 

Kjøkkenhage-prosjekt 

Gapahuken 

Aktivitetskiosken 

åpner når det blir 

bart! 

MAI Leik ute 

Tradisjonelle 

barneleiker 

Fysisk aktivitet, forming, 

pynte til 17.mai 

Kjøkkenhage-prosjekt 

Bedriftsbesøk 

Vindusmaling  

JUNI Sommer 

 

 

Fysisk aktivitet, forming 

Aktivitetskiosk,  

Tur i nærmiljøet, 

fange insekter mm 
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Sammen om barnas beste 

 

Vi håper barna vil trives, og ser 

fram til et nytt og spennende år i 

skolefritidsordningen. 

 


