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Velkommen til Jappa SFO 
 

Vi ønsker alle barn og foresatte velkommen til nytt skoleår! 

 

Vi er ca 120 barn på Jappa SFO, 12 faste ansatte, flotte nye vikarer og 2 lærlinger. 

SFO leder ved Jappa SFO er Tomm Petter Laurendz. 

 

Våre SFO ansatte er: 

Torill Madshaven (Miljøarbeider i skole og SFO) 

Anna-Lene Heien (Miljøarbeider i skole og SFO) 

Kim Thomas Westergren (Miljøarbeider i skole og SFO)  

Lisbeth Larssen (Miljøarbeider i skole og SFO)  

Turid Hoveland (Miljøarbeider i SFO) 

Marianne Astrup (Miljøarbeider i skole og SFO) 

Line Rasmussen (Miljøarbeider i SFO) 

Monica Møretrø (Miljøarbeider i SFO) 

Anette Lunden (Miljøarbeider i SFO) 

Anita Olenkowiz (Miljøarbeider i skole/SFO) 

Jan Sigurd Ljosdal (Miljøarbeider i skole/SFO) 

Ranja Thomesen (Miljøarbeider i SFO) 

  

 

Opplæringsloven om SFO 
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«Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 
1.-4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn. 

Skolefritidsordninga skal leggje til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar 
med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. 
Skolefritidsordninga skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn 
skal givast gode utviklingsvilkår. Areala, både ute og inne, skal vere eigna 
for formålet.» 

«Bestemmelsene i kapittel 9 A i opplæringsloven gjelder også for 
skolefritidsordningen, jf. § 9A-1. Etter § 9A-2 har alle elever rett til et trygt 
og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det betyr at miljøet 
skal bidra positivt til elevens helse, trivsel og læring.» 

 

 

 

Skolefritidsordningens verdigrunnlag 
 

 

Barndommens egenverdi 

SFO skal med omsorg og tilsyn bidra til trivsel og glede i meningsfylte 

aktiviteter og selvvalgt lek. Barnets beste skal alltid være et grunnleggende 

hensyn, og det skal gis rom for rekreasjon og hvile. SFO skal bidra til 

barnas mestring og opplevelse av egenverd. 

 

Trygghet, omsorg og trivsel 

SFO skal arbeide for å fremme barnas psykiske og fysiske helse, gjennom 

å møte barnas behov for omsorg, trygghet og trivsel. Omsorg er en 

forutsetning for utvikling av empati. SFO skal være et sted hvor barn 

opplever inkludering, og en arena for utvikling av vennskap. Barna skal få 

støtte til å håndtere motgang og bli kjent med egne og andres følelser. 
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Mangfold og inkludering 

SFO skal arbeide for at barna får utvikle et positivt forhold til seg selv, og til 

sin egen og andres kultur. Barn har ulike erfaringer og forutsetninger og 

skal oppleve annerkjennelse for den de er. Respekt for at mennesker er 

ulike og annerkjennelse av mangfold skal ligge til grunn for arbeidet på 

SFO. 

 

Skapergleder, engasjement og utforskertrang 

Læring i SFO foregår i hovedsak gjennom lek, samhandling med andre 

barn og gjennom selvvalgte aktiviteter. SFO skal støtte barnas utforsking, 

nysgjerrighet, skaperlyst og engasjement, og det skal legges til rette for 

barns lek og mestring, skaperglede og engasjement. 

 

Demokrati og felleskap 

SFO skal motarbeide alle former for diskriminering, og bygge sitt arbeid på 

prinsippet om likeverd og likestilling. Uansett hvem man er har man rett til å 

bli sett og hørt, og SFO skal fremme demokrati og felleskap. Gjennom 

fellesskap øver barna seg på å tilpasse seg andre, men også på å sette 

egne grenser. 

 

Bærekraftig utvikling 

SFO skal støtte opp under holdninger som fremmer en bærekraftig 

utvikling. Dette gjelder både når det kommer til sosiale, økonomiske og 

miljømessige forhold. Dette innbefatter bl.a. at SFO skal støtte barna i å ta 

vare på og ha glede av naturen, og i å ta vare på seg selv og hverandre. 
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Jappa skoles visjon: 

Sammen om fremtiden 

 

Vår visjon skal komme til uttrykk gjennom: 

Glød 
Vi viser engasjement og har godt humør 
 
Lagspiller 
Vi gjør hverandre gode 
 
Nyskapende 
Vi ser mulighetene 
 
Tydelig 
Vi har en klar dialog med respekt for hverandre 

 
 
Gi barna omsorg og tilsyn 

Skape gode vilkår for lek 

Gi rom for å utvikle selvstendighet og føle at det er fritid 

La barna oppleve humor og glede 

Gi rom for både rolige og fartsfylte aktiviteter 

La barna oppleve mestring 

 

På Jappa-SFO har vi fokus på verdien av frilek. God lek i trygge rammer er med på å 

gi barn en god selvfølelse, bekreftelse på seg selv som menneske og ikke minst 

følelsen av å mestre. Gjennom frilek og å være sammen med andre skaffer man seg 

erfaringer. Man utvikler kreativitet, man stifter vennskap, man er inkluderende og 

man styrker sin sosiale kompetanse. Vi som jobber på SFO er rollemodeller for barna 

våre. Vi viser dem empati, omsorg, kjærlighet og utvikler evnen til å kommunisere. 
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Praktisk informasjon:  

 
Åpningstiden på SFO er: 

Morgen-SFO: Kl. 07.30-08.30  

Ettermiddags-SFO: Kl. 13.00 -16.30 
 

Basene 
Vi har to baser: 

Lillebasen (1.-2. trinn) er i klasserommene til 1. og 2. trinn i 2.etg. 

Storebasen (3.-4.trinn) er i tekstilrommet i 1.etg 

 

SFO har to mobiler: 

Lillebasen 1 og 2 klasse :482 80 702 

Storebasen 3 og 4 klasse :900 19 399 

Kommunikasjon foregår gjennom Visma. Telefon skal kun benyttes ved viktige 

beskjeder. 

 

Personalmøte 
Vi på SFO har personalmøte 30 min hver onsdag. Dersom det er noe dere vil vi skal 
ta opp på møtet gi oss beskjed. Vi er opptatt av ett godt samarbeid mellom SFO og 
foresatte. 
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Dagsplan: 
 

Måltider 

Vi serverer varmmat to dager i uken. De øvrige dagene har vi brødmat/Knekkebrød. 

Barna får frukt hver dag før de går hjem.  

 

Aktiviteter 
Vi har forskjellige aktivitetstilbud hver dag. Aktivitetene kan være f.eks. 

formingsaktiviteter, skolekjøkken, lek i gymsal, lekestasjoner, kor, sløyd, data/IPad, 

turer i nærområdet, 4. klasse-klubb, film, tegning, perle, lage pynt til høytider osv. 

 

Kommunikasjon 

SFO bruker Visma til å kommunisere med foresatte. Beskjeder til SFO må komme 

inn før kl.11.00. Beskjeder som kommer inn etter det blir ikke lest.  

 

Henting 
Når man henter barnet på SFO må man alltid gi beskjed til ansvarsvakt (med 
oransje vest) som har oversikt over listen med hvilke barn som er tilstede. Vi kan 
også sende barn hjem på egenhånd til avtalt tid, hvis vi har fått beskjed om dette i 
Visma før kl.11.00. Av praktiske årsaker ønsker vi å sende barn hjem til kun hele og 
halve klokkeslett.  

Tøy 
Vi er ute i all slags vær og barna må alltid ha klær etter vær og årstid: Vintertøy, 
ulltøy, jakke, regntøy, støvler, lue og votter osv.  

De bør også alltid ha minst ett sett med skiftetøy.  
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Rammeplan og vedtekter 
Se kommunens hjemmeside under Skole/SFO:  

https://www.grimstad.kommune.no/tjenester/skole/skoler-i-grimstad/jappa-skole/sfo-pa-
jappa-skole/  

 

 

 

https://www.grimstad.kommune.no/tjenester/skole/skoler-i-grimstad/jappa-skole/sfo-pa-jappa-skole/
https://www.grimstad.kommune.no/tjenester/skole/skoler-i-grimstad/jappa-skole/sfo-pa-jappa-skole/
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Ferie-SFO 
Ferie-SFO er inkludert i SFO-abonnementet. Barnet må likevel meldes aktivt på de 
feriedagene man ønsker å benytte seg av SFO-plassen. Dette gjøres ved påmelding 
på skjema sendt ut via Visma Flyt Skole. 

Det blir gitt informasjon om påmelding i god tid før neste skoleferie. 

 

• Juleferie 2022: 21-23 og 27-30 desember  
Utsendelse 07.11.22 - påminnelse 18.11.22 -søknadsfrist 20.11.22 

• Vinterferie 2023: 20-24 februar 
Utsendelse 16.01.23 - påminnelse 26.01.23 - søknadsfrist 29.01.23 

• Påskeferie 2023: 3-5 april (Onsdag stenger SFO kl.12.) 
Utsendelse 27.02.23 - påminnelse 09.03.23 - søknadsfrist 12.03.23 

• Inneklemt dag 2023:19 mai 

• Utsendelse 17.04.23 - påminnelse 19.04.23 - søknadsfrist 23.04.23 

• Sommerferie 2023: 23 juni og 26-30 Juni (etter skoleslutt) 
Utsendelse 02.05.23 - påminnelse 11.05.23 – søknadsfrist 14.05.23 

• Sommerferie 2023: 01 august-11 august (før skolestart) 
Utsendelse 02.05.23 - påminnelse 11.05.23 – søknadsfrist 14.05.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


