
 

Med barna i hovedrollen 

Årsplan for Eide skolefritidsordning 
 
SFO kjennetegnes ved at:  

 det er et helhetlig tilbud, vi har et godt samarbeid med skolens øvrige virksomhet. 

 det er en trygg havn for alle som i varierende grad trenger voksen støtte i dagliglivet. 

 det er et sted der barna kan videreutvikle sine ferdigheter og talenter. 

 det er en alternativ læringsarena som støtter barnas faglige, sosiale og personlige 
utvikling. 

 
Vi vil hele tiden vektlegge lek som det viktigste i SFO. Lek er barnas verden, og vi vet at lek 
er helt vesentlig for barnas utvikling. Lek og utfoldelse i samspill med andre er viktig for 
utvikling av sosial kompetanse.  
Gjennom ulike leker, materiell og bruken av vårt fantastiske utearealet stimulerer vi barna til 
å bruke fantasien og kreativiteten, til å skape og mestre i samspill med andre.  
 
Hverdagen vår består mest av småting, små hendelser og små øyeblikk. «Den som kan 
glede seg over lite, har mye å glede seg over» er et gammelt visdomsord (ukjent opphav). 
Det er fantastisk å se hvordan barna har evnen til å glede seg over små ting. Vi ønsker å 
tilrettelegge for at barna skal oppleve små og store gleder i hverdagen.  
 
Vi ønsker å styrke barnas mot til å ta vare på seg selv og hverandre. Vi ønsker at barna skal 
ha mot til å ta egne valg. Vi vil ta barna på alvor ved å lytte og støtte opp om det barna er 
interessert i.  
Vi ønsker at barna skal ha tro på seg selv. Et positiv selvbilde. Vi vil gi trøst, ros og 
oppmuntring og ha klare og forståelige grenser.  
 

Dagen vår 

 07.30: SFO åpner. Rolig lek inne. De som ønsker det kan spise frokost frem til 
kl.08.10. 

 08.15: Barna går ut og vi lufter oss før skolestart. 

 08.30: Skolen starter.  

 12.45/13.15: SFO åpner når skolen slutter. 

 14.00: Lunsj 

 15.00: Frukt/ grønnsaker 

 16.30: SFO stenger og alle barna må være hentet/ gått hjem innen dette tidspunktet.  
 

Beskjeder og fravær 

Meldinger kan sendes som vanlig SMS eller på Visma. 
SFO sin mobil: 47 46 01 16.  



 

Med barna i hovedrollen 

I løpet av året vil vi komme i gang med Visma for fult på SFO, foresatte får beskjed når dette 
starter. Husk å registrere riktige hente/ gå alene tider i Visma.  
 

Levere/ hente 

SFO ansatte må alltid få klar og tydelig beskjed når barnet kommer og går/hentes.  
 

Taushetsplikt 

Personalet i SFO er underlagt taushetsplikt etter Forvaltningsloven §13a-d. 
 

Tøyskift 

Barna er ute hver dag. Skiftetøy: Truse, sokker, bukse og genser. Vind og vanntett yttertøy 
når været tilsier dette.  
 

Feriene og inneklemte dager 

SFO vil holde 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. 
Det er egen påmelding til ferie-SFO gjennom Visma. Alle som søker før fristen får plass. 
 

Ordensregler og rutiner 

SFO har samme regler og rutiner som skolen. Se skolens virksomhetsplan. 
 

Forsikring 

Barna er forsikret på lik linje som i skolen. 
 

Rammeplan og vedtekter 

Se Eide skoles hjemmesider under SFO. 
 



 

Med barna i hovedrollen 

Foreldresamarbeid 

På førskoledagen og felles foreldremøte, for 1.- 4. klasse informerer SFO-leder om SFO. Det 
meste av samarbeidet foregår i bringe/hentesituasjoner. Er det noe dere lurer på utover dette 
er det bare å ta kontakt.  

 

Aktiviteter 

Faste aktiviteter: Hver fredag koser vi oss ekstra. Da spiser vi litt ekstra god mat og serverer 
masse frukt. Vi ser ofte en film.  
 

September  
Vi øver regler og rutiner. Ulike formingsaktiviteter inne. Fri lek ute. Sykle, ronse, lek i 
sandkassa, klatre, bygge hytter og mye mer. Sirkus og gymsal.  

Oktober  
Lek i gymsalen. Sirkus: trening og lek. IPad dag. Høstferie med eget program. 

November 
Vi starter så smått med juleverksted. Førjulskos. IPad dag. Lek i gymsalen. Sirkus: trening 
og lek. 

Desember  
Juleaktiviteter og juleverksted.Julemusikk og pepperkaker. Lek i gymsalen. Sirkus: trening 
og lek. Adventskalender, vi ser en episode hver ettermiddag. IPad-dag. Pynte SFO til jul. 
Juleferie med eget program.  

Januar 
Vinter. Ski og ake. Lage snøskulpturer og snøborg. Lage snøfnugg. Lek i gymsalen. 
Sirkus: trening og lek. Vi har intern bondesjakkturnering og kårer beste bondesjakker i sin 
klasse. 

Februar 
Karneval. Bondesjakkturnering for det beste barnet i sin klasse. Lek i gymsalen. Sirkus: 
trening og lek. IPad-dag.  
Vinterferie med eget program. 

Mars 
Påskeveksted. Brettspill. Lek i gymsalen. Sirkus: trening og lek. 
Påskeferie med eget program. 

April  
Vår – vi jakter småkryp og ser etter vårtegn. Lek i gymsalen. Sirkus: trening og lek 

Mai 
Nasjonaldagen: Vi lager 17.mai pynt, tegninger og leker. Lek i gymsalen. Sirkus: trening og 
lek. Vi øver til evt. fotballturnering 

Juni 
Sommerleker ute. Kubbe og boccia. Lek i gymsalen. Sirkus: trening og lek.  
Fotballturnering for alle SFO-ene i Grimstad? 
Sommerferie med eget program.  



 

Med barna i hovedrollen 

Personalet på SFO 

Beata Larsen: Miljøarbeider 
Tove Knutsen: Barne- og ungdomsarbeider 
Solfrid Heien: Barne- og ungdomsarbeider 
Jorunn Salvesen: Miljøarbeider 
Caroline Vatnestøm: Barne- og ungdomsarbeider 
Helene Salvesen: Pedagog 
Inger Hilde Haga: SFO-leder 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


