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2022/23. 

 



 
Forord: 

Årsplanen skal være et arbeidsredskap for de SFO-ansatte og en dokumentasjon 

for foreldrene, samarbeidsutvalget og kommunen på hva den enkelte SFO gjør i 

løpet av året. 

 

Det er vedtatt en nasjonal rammeplan for SFO, som trådte i kraft 01.08.21. 

Rammeplanen er en forskrift med hjemmel i Opplæringslovens § 13 -7.  

 

Kommunen har ansvar for at SFO drives i samsvar med gjeldende regelverk.  

Rammeplanen gir rom for lokale variasjoner, satsninger og planer.  

 

 
 

 

 

 

 



 

Mål for SFO. 

 

Bakgrunn for målsetting: 

Barnas egen kultur er viktig for barn. 

Det er en vesentlig del av barnas utvikling å ”få lov til å være barn” og å få delta 

i det barnekulturelle fellesskapet. 

 

Nasjonal rammeplan fastsetter at: 

 «SFO skal bygge sin praksis på grunnleggende verdier som er felles i 

formålsparagrafene til barnehage og opplæring. Verdigrunnlaget skal formidles 

og praktiseres i alle deler av arbeidet i SFO og prege innholdet og 

arbeidsmåtene.»  

«Verdigrunnlaget inneholder:  

 Barndommens egenverdi 

 Trygghet, omsorg og trivsel 

 Mangfold og inkludering 

 Skaperglede, engasjement og utforskertrang 

 Demokrati og fellesskap 

 Bærekraftig utvikling» 

 

Vi vil at SFO først og fremst skal være et sted der barna treffer venner, lærer 

av hverandre og får leke fritt. SFO- tiden er en del av barnas fritid, derfor 

finner vi det naturlig at barna selv forvalter tiden slik de ønsker i størst mulig 

grad. 

 

Ut i fra nasjonal rammeplan blir mål for Landvik SFO følgende: 

 

MÅL: 

 gi barna omsorg og tilsyn 

 gi barna gode utviklingsvilkår og et inkluderende fellesskap 

 skape gode vilkår for lek, selvstendighet og fritidsfølelse 

 gi barna rom for skaperglede og utforskning.  

 legge til rette for fysisk aktivitet og mestring 

 gi rom for rolige aktiviteter og hvile 

 oppmuntre barna til deltakelse i fellesskapet.  

 

 

 

 

 



Ansatte: 

 

Inger Lorentzen – jobber i SFO og 4. trinn. Hun har fagbrev i barne- og 

ungdomsarbeider faget.  

 

Leonora Berge – jobber i SFO og på 2.trinn. Høyskoleutdanning fra utlandet.  

 

Isabel Cortina – jobber i SFO og i 2.trinn. Hun har fagbrev i barne- og 

ungdomsarbeid. 

 

Christina Burczyk – jobber i SFO og på 7.trinn. Hun har fagbrev i barne- og 

ungdomsarbeid. 

 

Janne Gauslaa – jobber i SFO hver dag. Hun er utdannet miljøterapeut. 

 

Caroline Helleland – jobber i SFO og på 3.trinn. Hun er utdannet miljøterapeut. 

 

Lillian Garpestad – jobber i SFO og 1.trinn. Hun har fagbrev i barne- og 

ungdomsarbeider. 

 

Mari Grevstad Fremmerlid – jobber i SFO og på 5.trinn. Hun har fagbrev i barne- 

og ungdomsarbeider faget. 

 

Sindre Bjørntvedt – jobber i SFO og på 5.trinn. Han har fagbrev i barne- og 

ungdomsarbeider faget. 

 

Nora Udjus Benestvedt – jobber i SFO og på 1.trinn. Hun har fagbrev i barne- og 

ungdomsarbeider faget.  

 

Anne Mette Henriksen – er leder ved SFO. Hun er barnehagelærer.  

 

Lærlinger i barne- og ungdomsarbeider faget: 

Michelle Isaksen, 1. års lærling og Shaza Akila, 2. års lærling. 

 

 

I tillegg har de andre miljøarbeiderne i skolen vakter i SFO i feriene.  

 

 

 

 

 



Antall barn: 

Pr. 01.08.2022 er det 108 barn på SFO, fordelt på korttids- og langtidsplasser. 

 

Trinn: 

1. 42 barn 

2. 32 barn 

3. 17 barn 

4. 17 barn 

 

Langtidsplass: Korttidsplass: 

38 70 

 

Åpningstider og telefonnummer: 

SFO er åpent hver morgen kl. 07.30-08.30. På gult smittevernsnivå, er vi ute på 

morgen-SFO. Barna må være kledd til utelek frem til skolestart. SFO ansatte er 

vakt ute. 

Mandag til torsdag er det åpent kl.13.00 - 16.30, og fredag kl.12.30 - 16.30. 

For 2. trinn starter SFO kl. 14.15 på onsdager og for 3.og 4.trinn 14.15 på 

torsdager.  

 

Skolen tlf.nr 37250500 

SFO-leder 
(formiddag) 

37250503 

SFO mobil 99377806 
 

Ferieordning:  

Kommunestyret vedtok 1. april 2019 å innføre 11 måneders betaling for SFO og 

gratis ferie-SFO for de som har SFO.  

Det arrangeres ferie-SFO på hver skole. Liste over hvem som jobber de ulike 

feriene, legges ut på teams. Det avholdes møte i forkant av feriene, for 

gjennomgang av program, rutiner ol. 

 

SFO holder åpent alle virkedager fra kl. 07.30 - 16.30, med følgende unntak: 

 Stengt fem dager i løpet av skoleåret på grunn av skolenes 

planleggingsdager.  

 Stengt lørdager, julaften og nyttårsaften  

 Onsdag før skjærtorsdag stengt etter kl. 12.00 

 SFO holder stengt i juli måned. 



Uavhengig av om eleven har kort- eller langtidsplass vil eleven ha rett til å bruke 

ferie-SFO i sin helhet. 

Foresatte får påmeldingsskjema i visma, med angitt svarfrist før 

ferieordningen. Det sendes ut påminnelse noen dager før frist. Fristen er 

absolutt og barn får ikke plass etter fristen er utløpt. Program og annen viktig 

informasjon sendes hjem til de påmeldte, i forkant av ferien.  

 

Fravær: 

Foreldrene skal gi beskjed dersom barna ikke skal delta på SFO på oppsatte 

dager, for eksempel hvis de skal bli med noen hjem etter skolen.  

Dette skal gjøres via VISMA App til kontaktlærer, siden han/hun må vite hvor 

barnet skal ved skoleslutt. Melding skal være i hende innen kl. 08.00.  

NB: Når barna er tilbake på skolen etter sykdom, og da også skal være på 

SFO, må de være friske nok til å være ute i felles utetid. 

Andre meldinger til SFO sendes til SFO-leder i VISMA inne kl. 10.00, eller til 

SFO-mobil.  

 

Økonomi: 

SFO forholder seg til eget budsjett som er basert på foreldrebetaling.  

Daglig leder har ansvar for behovsvurdering og innkjøp av materiell, i samråd 

med det øvrige personalet og skolens ledelse. 

 

Foreldrebetaling: 

Foreldrebetalingen er på kr.2035,- pr. mnd. for korttidsplass, og kr.3050,- for 

langtidsplass. Prisene for kost er kr. 285,- uansett plass.  

 

Grimstad kommune har følgende ordninger for redusert betaling i SFO. Det er 

 gratis kjernetid for alle barn på 1.trinn, uavhengig av foresattes inntekt. 

 redusert foreldrebetaling for 1. – 4. trinn  

 søskenmoderasjon 

 gratis SFO-plass for elever med særskilte behov 5. til 7. trinn 

Foresatte må selv søke om redusert betaling, og i søknaden må de legge ved 

dokumentasjon på husholdningens samlede skattepliktige kapital- og 

personinntekt. Dersom de får innvilget redusert betaling, vil vedtaket gjelde fra 

måneden etter at fullstendig dokumentert søknad er mottatt. Vedtaket vil være 

gyldig ut skoleåret.  Det må søkes på nytt for hvert skoleår.                         

Gratis kjernetid for 1.trinn legges inn automatisk.  Se Grimstad kommunes 

hjemmeside for mer info.                                



Mat: 

«SFO skal legge til rette for daglige måltider som gir barna grunnlag for å 

utvikle matglede, fellesskapsfølelse og gode helsevaner.» 

 

Barna blir servert brødmåltid, kornblandinger og enkel varm mat. Det serveres 

melk og vann til maten. Frukt og grønnsaker på bordet til måltidet. 

I slutten måneden er det bursdagsfeiring, da får barna is.  

 

Barna spiser på kjøkkenet i SFO-basen, i mindre grupper, for å skape et hyggelig 

måltid. En ansatt har ansvar for å dele ut «billettene» og passe på at alle får 

spist. Barna forsyner seg selv, mens de voksne hjelper til. Varm mat severes av 

ansatte. Barna rydder sin tallerken når de er ferdige og takker for maten.  

God bordskikk gjelder. Kjøkkenet er åpent fra SFO starter til alle har spist. 

Ca. kl. 15.30 får barna frukt og grønnsaker. 

Dersom barn har allergier m.h.t. mat, må foresatte informere SFO-personalet 

om dette. Liste over barns allergier, er tilgjengelig for kjøkkenansvarlige. 

SFO-kjøkkenet er helt nøttefritt, da vi har barn med hyper-allergi. Vi har 

glutenfritt og laktosefritt alternativ til barn med cøliaki og laktose intoleranse. 

 

 

Påkledning: 

Alle barn som går på SFO må ha skiftetøy på skolen. Det er også ønskelig at 

barna har regntøy liggende, men hvis dette er vanskelig må det i alle fall tas med 

de dagene det er utrygt for regn. Vi går ut i all slags vær. 

Barna må ha innesko /tøfler.  

Vi ser veldig gjerne at klærne er merket. Alt som er”på ville veier” uten merker, 

legges i glemmekassene i garderobene.  

 

Dagsrytme: 

 

Kl. 07.30 – 08.30 Morgen SFO. 

Barna er inne på SFO-basen kl. 07.30– 

08.15. Barna registreres inn etter 

hvert som de kommer. Beskjeder fra 

foresatte blir notert.  

Alle er ute kl. 08.15 – 08.30. Ansatte 

har vakt i skolegården. 

Kl. 12.30 / 13.00 / 14.15 SFO begynner. 

Barna hentes i sine trinnavdelinger, 

registreres inn og stiller opp i kø til 

SFO.  



Går rolig til SFO sammen med voksen.  

Fra oppstart, til ca.kl. 14.30 Barna leker fritt på SFObasen, og 

deltar på de aktivitetene de ønsker. 

Barna spiser etter tur, når det er ledig 

plass på kjøkkenet.  

Klubb 4. trinn på mandager. Eget 

program. 

Vi står fritt til å bruke skolens 

spesialrom ved behov.  

Hallen brukes fra kl.14.00, mandager og 

omsdager. Fra 12.30 på fredager. 

Kl. 14.30 – 15.30 Felles utetid / hallen. 

Barna leker fritt på hele skolens 

uteområde.  

Fellesleker, ballspill og aktiviteter 

igangsettes av personalet. 

Ryddetid ca. kl. 15.30. 

Kl. 15.30 – 16.30 Servering av frukt og grønnsaker. 

Lek og aktiviteter ute eller inne etter 

vær og barnas ønsker.  

 

 

Forsikring: 

Barna i SFO er forsikret på lik linje som i den ordinære skoletida, gjennom KLP 

skadeforsikring AS. 

 

Regler: 

Reglene som gjelder på skolen angående oppførsel, gjelder også i SFO. 

Inne må vi ha det forholdsvis rolig, slik at det blir mulig å slappe av litt for de 

som ønsker det.  

Barna må behandle SFO – lekene og annet utstyr pent. De må også rydde opp 

etter seg både inne og ute.  

Vi vil at barna skal ha stor frihet innenfor de regler og grenser som gjelder, men 

vi forventer respekt fra barna på lik linje som vi respekterer dem og deres 

familie. 

Skolen har en null- toleranse for mobbing. Dette gjelder selvsagt også på SFO. 

Barna kan ha med egne sykler/sparkesykler/rulleskøyter/skateboard i SFO (ikke 

elektriske). Disse brukes på anvist område med hjelm.  

Ski, akebrett og skøyter kan tas med om vinteren.  

Andre leker og småting tas kun med til Ha med –dag. 

Smartklokke anses som telefon dersom den ikke kan og er slått på skolemodus.  



 

Ved henting skal foreldrene gi beskjed til den ansatte som har på seg oransje 

vest. Denne personen har ansvar for listene. 

De andre ansatte har på seg gule vester ute, slik at de er lett synlige for barna. 

 

Vi har i tillegg et eget hefte om regler og rutiner for vikarer og fast personell. 

 

Personalsamarbeid: 

SFO – personalet har fast møtetid, to timer siste onsdag hver måned. 

Leder har ukentlige møter med rektor, og fast administrasjonstid som brukes til 

forberedelser, inn og utmeldinger, listeendringer, årsplan/månedsplan, 

informasjon til foreldre m.m. 

I tillegg har SFO – leder og miljøpersonalet god kontakt med lærerne og tar 

fortløpende opp de saker som dukker opp. 

 

Samarbeid med foresatte: 

SFO avholdt foreldremøte 19. august. 

Månedsplan sendes ut til foresatte i forkant av hver ny måned. Annen info 

sendes ut fortløpende, via Visma App. Samarbeidet med foresatte vil også bygge 

på den daglige kontakten vi får når barna hentes og bringes. Vi ønsker at 

foresatte tar kontakt når det oppstår spørsmål eller vanskeligheter, på lik linje 

som vi tar kontakt. 

 

Taushetsplikt: 

Vi er alle som jobber på SFO pålagt å skrive under en taushetserklæring. 

I følge forvaltningsloven § 13, må ingen som utfører tjenester eller arbeid for 

et forvaltningsorgan, omtale en sak overfor utenforstående når saken er 

underlagt taushetsplikt i henhold til lov, bestemmelse eller når det følger av 

sakens art. 

 

Traumebevisst skole. 

Skolen har gjennomført et toårig kursopplegg fra RVTS sør, om barn og 

traumer. Hele skolens personale har deltatt i dette opplegget. 

 

Opplæringslovens kapittel 9A. 

SFO har på lik linje med skolen sterkt fokus på barnas psykososiale miljø. Vi har 

gode innarbeidede rutiner for registrering og oppfølging av hendelser. 

Aktivitetsplaner rundt enkeltelever videreføres inn i SFO-tiden når dette er 

hensiktsmessig.  

 

 



Årets aktiviteter:  

Aktivitetene for hver måned blir gjennomgått på personalmøtet når ny 

månedsplan fastsettes. Listen vil kunne bli endret gjennom skoleåret, og flere 

aktiviteter bli lagt til. 

 

Måned: Tema/ aktiviteter: 

September  Tema: Vi øver på regler og rutiner. Formingsaktiviteter med garn. 

Lek i hallen 

Bingo 

Ha med – dag 

«Super dag» - hemmelig overraskelse 

Bursdagsfeiring med pysjparty og disco. 

Månedens tegning og månedens bygg 

Klubb 4. trinn 

Leksetid 

Bibliotek, lesestund/ lydbok 

 

Oktober Tema: Kunst. 

Kunstutstilling til åpen skole 9. nov.   

Lek i hallen 

Bingo  

Ha med – dag 

«Super dag» - hemmelig overraskelse 

Bursdagsfeiring med film. 

Månedens tegning og månedens bygg. 

Klubb 4. trinn. 

Leksetid 

Bibliotek, lesestund/lydbok 

IPad-dag 

Høstferie med eget program 

 

November  Tema: Juleaktiviteter. 

Juleverksted 

Lek i hallen 

Bursdagsfeiring med film 

Bingo 

Ha med – dag 

«Super dag» - hemmelig overraskelse 

Månedens tegning og månedens bygg 

Klubb for 4. trinn. 

Leksetid 



Bibliotek, lesestund/lydbok 

IPad-dag 

 

Desember Tema: Juleaktiviteter 

Juleverksted 

Førjulskos ute, med julemusikk, gløgg og pepperkaker. 

Nissefest 

Lek i hallen 

Adventskalender, vi ser en episode hver ettermiddag.  

Bursdagsfeiring 

Månedens tegning og månedens bygg 

Klubb 4. trinn. 

Leksetid 

Bibliotek, lesestund/lydbok 

IPad-dag 

Juleferie med eget program 

 

Januar Tema: Vinter – maling og snøskulptur 

Lek i hallen 

Bingo  

Ha med – dag 

«Super dag» - hemmelig overraskelse 

Pysjparty 

Bursdagsfeiring 

Månedens tegning og månedens bygg 

Klubb 4.trinn. 

Leksetid 

Bibliotek, lesestund/lydbok 

IPad-dag 

 

 

Februar Tema: Masker / karneval 

Bondesjakk turnering 

Karneval 

Lek i hallen 

Bursdagsfeiring 

Månedens tegning og månedens bygg 

Klubb 4.trinn 

Leksetid 

Bibliotek, lesestund/lydbok 

IPad-dag 



Vinterferie med eget program 

 

 

Mars Tema: Påske og brettspill 

Stigespill turnering 

Tre på rad-turnering 

Bingo  

Lek i hallen  

Bursdagsfeiring 

Ha med – dag 

«Super dag» - hemmelig overraskelse 

Mesternes Mester 

Månedens tegning og månedens bygg 

Klubb 4.trinn 

Leksetid 

Bibliotek, lesestund/lydbok 

IPad-dag 

 

 

April Tema: Vår – vi jakter på småkryp og vårtegn 

Lek i hallen  

Bursdagsfeiring 

Ha med – dag 

«Super dag» - hemmelig overraskelse 

Månedens tegning og månedens bygg 

Klubb 4.trinn 

Leksetid 

Bibliotek, lesestund/lydbok 

IPad-dag 

Påskeferie med eget program 

 

 

Mai Tema: Nasjonaldagen.  

17.mai pynt / sløyfer, tegning og leker. 

Lek i hallen 

Bursdagsfeiring  

Ha med – dag 

«Super dag» - hemmelig overraskelse 

Månedens tegning og månedens bygg 

Klubb 4.trinn 

Leksetid 



Bibliotek, lesestund/lydbok 

IPad-dag 

 

Juni Tema: Sommer. 

Sommerleker ute 

Vannkrig 

Grillfest med natursti 

Lek i hallen 

Bursdagsfeiring 

Klubb 4.trinn 

Bibliotek, lesestund/lydbok 

Sommerferie med eget program. 

 

 

Klubb for 4. trinn: 

Klubben er i år på mandager. Program for klubben er laget ut fra barnas 

ønskelister. Aktivitetene blir lagt inn i månedsplanen. 

 

Med ønske og håp om et nytt, fint SFO – år og et godt samarbeid med alle 

involverte parter. 

 

Landvik skole SFO v/ Anne Mette Henriksen 

September 2022. 

 

 

 


