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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, lek og sosial læring i 

nær forståelse og samarbeid med hjemmet. SFO skal hjelpe til med å gi barna en 

oppdragelse i samsvar med grunnlovens formålsparagraf. 

 

Opptak av barn. 

SFO er et tilbud for barn på 1. – 4. trinn. Barn med særskilte behov kan søke om plass 

tom 7.trinn. Søknad om ordinær plass gjøres elektronisk via kommunens nettsider, 

www.oyer.kommune.no. Frist for nytt skoleår er 1. mai og gjelder for hele skoleåret. Barn 

som søker om plass senere enn oppsatt frist, kan måtte vente på plass i inntil en måned. 

Barn kan også søke om plass i løpet av året. Slutter barnet, er det en måneds oppsigelse 

regnet fra den 1. hver måned. Dette må også gjøres elektronisk. Dersom en plass sies opp 

med virkning etter 31.mars, må det betales for plassen ut skoleåret. Barnet må meldes 

inn for hvert skoleår. 

Timeplan SKAL leveres inn elektronisk. Det er denne som gjelder – trengs det opphold 

utenom dette, kan en få kjøpe enkeltdager. Vi godtar ikke tilfeldige bytter av dager. 

Påmelding til ferie-SFO, gjøres på eget skjema. Dette vil dere få i meldemappa til barnet 

litt før fristen. Her MÅ fristen holdes – og barn får ikke tildelt plass om det søkes etter 

fristen. (Høstferie – SFO: 15.09, vinterferie-SFO: 15.02, Sommer-SFO: 15.05). 

 

Åpningstider. 

Morgen-SFO 07.00 – 08.30. Ettermiddags-SFO 13.30– 16.30. Åpningstiden må 

overholdes, både av hensyn til barna og personalet. Dørene stenges 16.30 og alle skal 

dermed være ute før den tid. Skulle noe ekstra skje, ber vi om at dere ringer SFO for å gi 

beskjed (415 00 795) 

  

 

 

 

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


 

 

Oppholdsbetaling. 

Under 8 timer:  Kr.:   1.175,- 

F.o.m 8 timer t.o.m 12 timer:  Kr.:   1.730,- 

Over 12 timer:  Kr.:  2.365,- 

Dagsats ferie – SFO:  Kr.:     170,- 

Tilfeldig opphold på skoledager, pris pr.dag:  Kr.:     220,- 

Søskenmoderasjon for barn nr 2:             25%  

Søskenmoderasjon for barn nr 3:             50% 

 

(Jmfr. Gebyrregulativ for 2018) 

 
 

 

 

 

Kjøp av enkeltdager. 
 

Foreldre kan ved behov, kjøpe plass på enkeltdager til vedtektsfestede priser. Pga 

voksenbemanningen, er det fint om vi får bestilling av enkeltdager så tidlig som mulig. 
 

 

 

Ferie – SFO 
 

Solvang skole tilbyr SFO i skolens ferier – utenom jul og påske. Sommerferie – SFO er 

fra skoleslutt og ut juni måned og fra 1. august og frem til skolestart. Høst – og 

vinterferie – SFO, er etter Kommunestyrevedtak 28.01.16, et tilbud som legges til 

Vidarheim Barnehage med en ansatt fra Solvang skole. Egen invitasjon/ påmelding blir 

delt ut på skolen i forkant av ferien. 
 

 

Sikkerhetstiltak. 
 

 Barna registreres «inn» på SFO-lister av lærerne før de kommer til SFO. Alle beskjeder til 

skole/SFO gis i samme meldebok. Barna møter opp 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 foresatte sier ifra til en voksen når barnet blir 

hentet. Dette pga av sikkerhet og for å unngå misforståelser. 

 Det er voksne med når barna leker ute. 

 Skal barna være med andre hjem, leveres det en skriftlig melding til kontaktlærer eller 

SFO-ansatt. 

 Vi har egne brannøvelser på SFO 

 

 

 



 

 

 
Måltid. 

 
Barna skal ha med seg egen mat til hele skole-/SFO-dagen. Vi serverer litt frukt stort sett 

hver dag – og det hender vi lager litt enkel, varm mat. Hovedregelen er at barna har med 

nok mat fra hjemmet - også til SFO-ettermiddagen. Vi spiser ved opprop, men torsdager 

går vi FYSAK først. 
 

 

Trivsels- og ordensregler. 
 

SFO er en del av Solvang skole og har like trivsels- og ordensregler. Vi ber om at private 

leker IKKE tas med på skolen/SFO. Vi jobber kontinuerlig med trivsel til barna på SFO – 

alle skal trives og føle seg ivaretatt på best mulig måte. 
 

 

 

Personalet. 
 

Leder: Bente Hegstad Hansveen 

(bente.hegstad.hansveen@oyer.kommune.no)  

 

Personalet i SFO er pålagt taushetsplikt etter Forvaltningslovens § 13. 

 

Telefon dagtid: 612 77 810 

Telefon morgen og ettermiddag i SFO-tiden: 415 00 795 

 

Vi som jobber i SFO er: 

 Zeljana Bojcic 

 Eva Aamodt 

 Thomas Lien Bjørnstad 

 Mari Sletten 

 Fatemeh Rezaei 

 Randi Sletten  

 Jorunn Sønsteli (onsdag og fredag) 

 Gunn Bjerke  

 Hasti Molaie 

 Diana Bojcic  

 Bente Hegstad Hansveen 
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Samarbeid i SFO. 
 

Personalet: 

De ansatte i SFO har informasjons – og planleggingsmøte en gang i uken. Vi sender ut 

info pr papir, mail eller mobilSkole til foreldrene. 

 

Samarbeid med foreldre: 

 Åpen kommunikasjon i hente- og bringesituasjon 

 SFO-leder deltar på foreldremøter (først og fremst på 1.trinn, men også ellers 

dersom ønsket). 

 Foreldresamtaler ved ønske og behov. 

 
 

 

Dagsrytme. 
 

 Morgen-SFO fra 07.00 – 08.30 

• Vi tilstreber en rolig start på dagen. 

• Felles frokost for de som ikke har spist denne hjemme, ca. kl 08.00. Barna 

tar med mat og drikke til dette selv. Dersom du kommer på SFO etter denne 

tid, må du ha spist hjemme. 

• Ut ca 08.30 til frisk luft før skolen starter. Inspeksjon ute. 

 

 

 Overgang til SFO umiddelbart etter skoleslutt 

 Opprop, nistespising og frukt. 

 Uteaktiviteter/aktiviteter fra ca. 14.00 – 15.00 OBS! Fast utedag hver mandag. 

Pass på at barnet ditt har med nok skifteklær også til en dag ute på SFO! 

 Frilek ute/inne til barna blir hentet fra ca 15.00 

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

 

Vi er mye ute på SFO. Året starter med mye frilek først og fremst ute. Dette for at barn og 

voksne skal bli godt kjent med hverandre. 

Etter hvert vil vi starte med div styrte aktiviteter inne et par dager i uka. Vi prøver å få til 

en fast dag i hallen (må se når denne er ledig) og har fast utedag mandag. Fredager ca 

uke 41, får vi BUSK-elever fra Lillehammer Videregående skole avd nord. Dette er elever 

som går 2. året på Barne- og ungdomsarbeiderfaget og de skal styre SFO hver fredag etter 

at de har vært i klassene på dagtid. Meget populære blant barna. 

 

 
 

 
 



 
 
 
 

Diverse info. 
 

På SFO er det mange barn. Vi ber derfor om at skal ditt barn gå hjem selv, må dette bli til 

hele og halve tider. Vi vil gjerne bruke tiden vår til aktiviteter sammen med barna – og det 

letter oversikten for oss. 

 

Kulturskolen: Vi har ikke kapasitet til å sende barn til forskjellige tider på kulturskolen. 

Ansvaret for å hente/bringe ligger hos foreldrene og kulturskolelærerne. Vi har ikke 

mulighet til å passe på så mange forskjellige tider. Om barnet er på kulturskolen og 

etterpå kommer på SFO, vil IKKE denne tiden trekkes fra SFO-tiden! 

 

Barn på 1.tr ønsker vi skal følges inn på SFO. Husk å gi beskjed at barnet er kommet. 

 

Vi bruker samme garderobe som på dagtid for 1. og 2.tr. ¾ tr har fått kroker i SFO-

gangen. 

 

 

 

 
 

 

Da håper vi barna vil trives og vi ser frem til et nytt og spennende SFO-år i 
godt samarbeid med dere. 

 
 
 
 
 

 
 
 


