
ÅRSPLAN FRIVOLL SFO  
2022/2023 
 
Årsplanen skal være et arbeidsredskap for de ansatte og en dokumentasjon for foreldrene, 
samarbeidsutvalget og kommunen på hva den enkelt sfo gjør i løpet av året. 
Det er vedtatt en nasjonal Rammeplan for alle skole fritidsordningene i Grimstad kommune, 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 gjeldene regelverk. Rammeplanen gir rom for 
lokale variasjoner, satsninger og planer. 
Rammeplanen og vedtekter finner dere på Grimstad kommunes nettside. 
 

Mål for SFO 

Bakgrunn for målsettingen: 
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 til 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 får forvalte tiden slik de 
ønsker i størst mulig grad.  
SFO skal ha en pedagogisk basis og der skal være tilbud om aktiviteter som barna stort sett får 
bestemme om de ønsker å delta i. 
 
 
Ut fra disse foregående punktene og nasjonal rammeplan blir mål for Frivoll SFO 2022/2023 følgende: 
 

Vår grunntanke er at barna skal føle seg trygge på SFO, ha en god hverdag og bli”sett” av de vokene.  
Skape gode relasjoner mellom barn /barn og barn / voksen. Vi ser det som viktig at både barn og 
voksene går hjem og tenker at dette var en fin dag. 
  
Frivoll SFO skal være et godt sted å være der barna skal vise hensyn til hverandre og trives sammen. 

 

Mål 

 Gi omsorg og tilsyn  

 Skape gode vilkår for lek 

 Gi gode vilkår for sosial læring og rom for egne valg 
 Gi god balanse mellom tid til lek og tid til andre aktiviteter 

 Gi barna et godt tilbud med forskjellige aktiviteter. 

 Tilby aktiviteter som barna er opptatt av. 

 Gi barna mulighet for medbestemmelse i SFO hverdagen. 



 Skape en hverdag fullt med latter og glede. 

 Gi barna gode utviklingsvilkår og et inkluderende fellesskap. 

 Til rette legge for å gjøre lekser med leksehjelp – 4 klasse. 
 

Ansatte 

Vi har mange ansatte ved Frivoll SFO, de ansatte har forskjellige interesser og kompetanse som vi drar 
nytte av i vårt arbeide. 
 
Turid Buarøy: arbeider som miljøarbeider i skolen og SFO 
 
Anne Widgren: – arbeider som miljøarbeider i SFO og noen timer i skolen. Anne har ansvar for inn- og 
utsjekking på Visma og dramagruppa. 
 
Merete Trøftbråten: Miljøarbeider i skole og SFO. Morgenvakt + litt vikar når det trengs. 
 
Marianne Grindland: Ansvar for inn og utsjekk på Visma, baking, forming og innkjøp av mat på SFO. 
 
Grethe T Lillemo: Førskolelærer og jobber som SFO-leder. 
 
Torhild Røynås: Ansvar for svømming på SFO. 
 
Anisa Khajazada: Ansvar for kjøkkenet på SFO 
 
Turid Johannessen: Turid har ansvar for turgruppa og Idrettsgruppa på SFO. 
 
Fredrik Songe: Engasjement stilling ved Frivoll skole og SFo frem til 1. januar 2023. 
 
Lærling skoleåret 2022 /2023 
Leni Johansen 
 
 

Vikarer skoleåret 2022/2023 

Filmon Alemshet 
Ida Amalie Beisland Røsland 
Amalie Igland Møretrø. 
Erlend Nøss Rustekaas 
Marie Knutsen 

 
 

Antall barn 

Pr. 01.09.22 er det 75 barn på SFO. 

Klasse: Jenter:  Gutter: 

1.kl. 20 barn.                      11 9 

2.kl .29 barn                      11                     18 

3.kl. 15 barn                        8                      7 

4.kl. 11 barn                        5                      6 

 
 

Åpningstider / telefonnummer  

SFO er åpent mandag til fredag kl.07.30 – 08.30, og kl. 13.15 – 16.30. Fredager kl 12.00- 16.30 

Skolens telefonnummer 37 25 06 91 

SFO kontor Brukes ikke 

SFO mobil 90 14 80 59 

 Visma app Velg SFO BASE 



Beskjeder via VISMA-app 

 

 Foreldrene MÅ gi beskjed dersom barna ikke skal på SFO på oppsatte dager/tidspunkt. 

 Beskjeder sendes på Visma appen -SFO BASE innen kl 12, den dagen det gjelder. 

 Vi har 75 barn vi skal sende hjem, derfor har vi ikke alltid muligheten for å sjekke og pakke tøy for 
barna. 

 Dersom beskjeder skal til SFO leder – velger dere Grethe T Lillemo i Visma-appen 
  
Når barna er tilbake på skolen etter sykdom og skal være på SFO, må de være friske nok til å delta i lek 
og aktivitet ute. Dersom de under spesiell omstendigheter må være inne, avtales dette med en voksen på 
SFO. 
 

SFO i skolens ferier 

Våren 2019 innførte Grimstad kommune 11 måneders betaling i SFO, dvs alle feriene er inkludert. 
Juli måned er stengt og betalingsfri. 
Egen påmelding og program kommer i forkant av hver ferie (elektronisk på Visma Flyt Skole) 
Ferie tilbudet er på Frivoll SFO. 
 
SFO holder åpent alle virkedager fra kl 07.30-16.30, med følgende unntak. 

 Stengt fem dager i løpet av skoleåret pga skolens planleggingsdager. 

 Stengt lørdager, julaften og nyttårsaften. 

 Onsdag før skjærtorsdag stengt etter kl 12.00 

 SFO holder stengt i Juli måned. 
 
Uavhengig om eleven har kort- eller langtidsplass vil eleven ha rett til å bruke ferie –SFO i sin helhet. Barn med 
korttidsplass hentes innen kl 15.30. 

 

Økonomi 

SFO forholder seg til eget budsjett som er basert på statlig tilskudd og foreldrebetaling. 
Foreldrebetalingen: 

 kr.2032,- pr. mnd. for korttidsplass + kostpenger kr 285,-  Totalt kr 2317,- 

 kr.3050,- pr. mnd. for langtidsplass. + kostpenger kr 285,- Totalt kr 3335,-  
 
Det gis 20 % søskenmoderasjon på opphold (ikke mat) Kommer automatisk når lik betaler på alle søsken 
er oppført i Visma. Link til søknad er på kommunens hjemmeside. 
Det kan innvilges Gratis kjernetid plass og redusert foreldre betaling for ditt barn. 
Dette må søkes om hvert skole år, se egen info på kommunenes hjemmeside. 
Høsten 2022 ble det innført gratis kjernetid plass for alle 1. klassinger, uavhengig av inntekt. 
 
Daglig leder har ansvar for behovsvurdering og innkjøp av materiell, i samråd med det øvrige personalet. 
 

Dagsrytme 

 Kl. 07.30 – 08.15 - Rolige aktiviteter inne. 

 Kl. 08.15 – 08.30 -  Barna har et "friminutt" før skoledagen begynner. 

 Kl. 12.00- 13.15 -  Barna slutter til forskjellige tider, og blir registrert på dagslista og i Visma 

 Kl. 13.00- 14.30: Mat. Barna spiser i grupper, de andre leker / holder på med aktiviteter til det er 
ledig plass.  

 Kl. 14.00-15.30: Forskjellige aktiviteter. Fri lek ute / inne.  

 Kl. 15.15: Barna får frukt. 

 Kl 15.30: Mange av barna sendes hjem. 

 Kl.16.30: SFO stenger. 
 
 
 



Leksehjelp på SFO 

Barna får tilbud om å gjøre lekser på SFO, egen påmelding. 
Skoleåret 2022/2023 er det 4.-.7 klasse som får tilbud om leksehjelp. 
Tirsdager - 4. klasse   
Torhild Røynås har ansvar for leksetilsynet. 
 

Mat 

Maten er inkludert i prisen både for korttids- og langtidsplass. 
Denne menyen er vårt utgangspunkt, kan endres. 
 

 Mandag -  Havregrøt, brødmat eller div musli blandinger. 

 Tirsdag   - Brødmat med forskjellig påleggssorter. 

 Onsdag-   Fiskekaker /fisk med grov ris og grønnsaker, lapskaus eller kylling med pasta og 

grønnsaker. 

 Torsdag-  Ostesmørbrød  

 Fredag   - Tomatsuppe, SFO-pizza, Taco buffet og på månedens fest er det pølser og is.  
  
Den siste fredagen i hver måned har vi månedens fest da spiser vi pølser og is. 
Barna drikker melk eller vann til måltidene, månedens fest er det saft. 
Hver ettermiddag blir det servert frukt og grønnsaker av forskjellige slag. 
Det blir tatt hensyn til barn med allergier. 
 

Påkledning 

Alle barn som går på SFO må ha skiftetøy på skolen, dobbelt sett i vinter halvåret. 
SOKKESKIFT ER VIKTIG.  
 
Det er en nødvendighet at barna har regntøy hengende på skolen og praktisk vinter tøy som dress osv. 
Vi går ut i all slags vær. Dersom deres barn ikke har skift og hensiktsmessig tøy, ringer vi og dere må 
komme med tøy til SFO.  
 
Barna må ha innesko / tøfler merket med navn.  

Vi ser også helst at tøyet er merket med navn. 
Alt som er "på ville veier" uten merker, blir lagt i glemmekassa i garderoben og en gang i halvåret blir det 
ryddet vekk. 
HUSK DET ER TO FRIMINUTT I LØPET AV SKOLEDAGEN, DERFOR ER EKSTRA TØY VIKTIG. 

 

Regler 

 Reglene som gjelder for skolen angående oppførsel, gjelder også for SFO.  

 Inne må vi ha det forholdsvis rolig, slik at det blir lagt til rette for innelek og aktiviteter.. 

 Våre regler inne er –vi bruker lav stemme og inne går vi. 

 Barna blir sendt ut dersom de bråker og ikke roer seg ved tilsnakk. 

 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 og 
krever respekt fra     barna   på lik linje som vi respekterer dem og deres familie. 

 Skolen har null-toleranse grense når det gjelder mobbing. Dette gjelder selvsagt også for 
SFO. 
Se egen mobbeplan på skolens nettside. 

 

Personalsamarbeid 

SFO-personalet har fast møtetid tirsdager kl.12.00 – 13.00. 
Leder har ukentlige møter med enhetsleder og fast administrasjonstid som brukes til forberedelser, 
årsplan, informasjon til foreldre med mer. 
I tillegg har SFO-leder god kontakt med lærerne og tar opp fortløpende de saker som oppstår. 

 



Foreldresamarbeid 

Rammeplanen sier; "det kan avholdes foreldremøte eller foreldresamlinger etter behov." 
Vi vil på lik linje med kommunens andre skolefritidsordninger avholde   foreldremøter. 
Infomøte for 1. klasse ved skolestart og evt et felles foreldre møte jan /feb 2023.  
 
Det vil bli satt opp tid til samtale med SFO-leder dersom foresatte ønsker det, påmelding kommer via 
kontakt lærer. 
Foreldrene vil bli jevnlig informert om hva vi holder på med via Visma, evt info skriv med hjem. Våre 
planer legges ut på Visma og plan for måneden henges i begge garderobene. 
Foreldresamarbeidet vil også bygge på den daglige kontakten vi får når barna hentes. Vi ønsker at 
foreldrene tar kontakt når det oppstår spørsmål eller vanskeligheter, på lik linje som vi tar kontakt. 
Vi har to foreldrekaffe, er i løpet av året desember og mai /juni.  
 

Taushetsplikt 

Alle de som er tilsatt i SFO er pålagt å skrive under en taushetserklæring. I følge forvaltningsloven §13, 
må ingen som utfører tjeneste 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. 
 

Opplæringslovens kapittel 9A 

SFO har på lik linje med skolen sterkt fokus på barnas psykososiale miljø. Vi har gode innarbeide rutiner 
for registrering og oppfølging av hendelser. Aktivitetsplaner rundt enkelt elever videreføres inn i SFO-
tiden når dette er hensiktsmessig. 
 

Aktiviteter 

Vi legger hovedvekt på den frie leken. Barna skal føle at SFO er en del av deres fritid. Det skal gis tid og 
rom slik at barna kan finne hverandre i felles interesser på tvers av alder og kjønn.  
Barna på Frivoll SFO får tilbud om å delta i en rekke ulike aktiviteter, de kan selv velge om de vil delta. 
(se under) 
Tilbud om aktiviteter øker med barnas alder, dvs barna i 3 og 4 klasse har et mer variert tilbud enn de 
minste barna. 
 

Månedens fest har vi den siste fredagen i hver måned, den inneholder leker, sang, dans og 
underholdning ut fra barnas initiativ. Vi synger for de som har hatt bursdag den måneden. 
 

Skoleåret 2022/2023 er det elever fra 7. klasse som «arbeider» på SFO, de er med og gjennomfører 
forskjellige aktiviteter med barna. De har en flott kontakt med barna og er også til stor hjelp for arbeidet 
på SFO. 
 

4. klasse-klubb 

Høsten 2011 startet vi med 4. klasseklubben.  Dette skoleåret er det 11 barn i klubben, barna har selv 
vært med på å lage opplegget, det et 1-2 klubbdager i uka avhengig av hva vi holder på med. 
Se eget program og plan på Visma. 
 

Vaktmester /jobbegruppe 

Vi har startet med en vaktmester jobbegruppe for de barna som har lyst, satser på å være litt i 
skolehagen for å jobbe. 
Ellers er det rydding, kosting og fiksing på SFO. 
 

Dramagruppa 

Frivoll SFO har en egen Drama gruppe, der alle barna i 3 klasse får tilbud om å delta, bindende 
påmelding. 
Dette året er det 10 barn fra 3 klasse i gruppa. Håper på å vise en forestilling for foreldrene i nov / 
desember. 



Idrettsgruppe 

Idrettsgruppa på SFO er fortrinnsvis barn fra 2.-4. klasse, de vil få tilbud om utvidet trening i fotball, 
friidrett og ski. 
Vi vil også samarbeide med FFO og Jappa både på treninger og kamper. 
 

 

Ukerytme 
 

 
MANDAG 

 
TIRSDAG 

 
ONSDAG 

 
TORSDAG. 

 
FREDAG 

 
Frilek 
 
Formings aktivitet 
 
Gymsal 
 
Bading for 3. og 4. 
kl. 
 
3. klasse i jan 2023 
 
 

 
Frilek 
 
Turgruppe 
Vaktmestergruppe 
 
TROMMER? 
 
Lekser 4.klasse 

 
Frilek 
 
Drama 
 
Bålkos-turer 
 
4 kl klubben 
 
Fotballkamper 
 
Idrettsgruppe 
3. og 4. klasse 

 
Frilek 
 
Spilledag, siste 
torsdag i hver 
måned 
  (2+3+4 klasse) 
 
    Baking 
 
    Bål kos 
 
    Gymsal  

 
Frilek 
 
Matkos 
. 
HAPPENINGER?? 
 
4. klasse-klubben 
 
Månedens fest 
(siste fredag i 
måneden) 

 
Dansegruppe 
 

 
Aktivitetene er ferdige til kl 15.30. 
 

 Svømme-, drama-, idrettsgruppe og 4. klasseklubben er fast grupper. 

 De andre gruppene rullerer slik at alle vil få tilbud om aktiviteten.  Se månedsplan i gangen, dere 
får den også på Visma. 

 Vi legger inn noen «Happeninger» i løpet av året. 

 Etter barnas forslag og ønsker legger vi inn «Happeninger» som hoppestokkshow, dans og moro, 
bamsefest, sirkus, film ettermiddag, skirenn. 

 Vi bruker selvfølgelig snøen når den kommer til ski og skøyte aktiviteter. 
 
Noen av fellesaktivitetene vil være: 

 Steke pinnebrød og annen mat på bål 

 Avslutningsfest desember 

 Akedag / skøytedag 

 Fellesleker ute og inne (regelleker) 

 Karneval 

 Månedens fest.. 

 Påskelunsj og påskeharen 

 Sommeravslutning 

 Foreldrekaffe to ganger i året 

 Steke vafler og lapper 

 Vårfest 

 Skirenn / hopprenn. 

 Vennekafe 

 
 
 
Med ønske og håp om et nytt, fint SFO-år og et godt samarbeid med alle involverte parter. 

Frivoll skole, september 2022. 
 

 Hilsen oss alle på SFO v/ SFO-leder Grethe T Lillemo 


