Skolefritidsordningen ved
Slemmestad barneskole

Skolefritidsordningen er hjemlet i opplæringsloven §13-7, hvor kommunen er pålagt å ha: «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.»
I tillegg omfattes skolefritidsordningen av alle bestemmelser rundt elevenes skolemiljø i
opplæringsloven §9a.
Mål

SFO har en overordnet plan for et godt lærings miljø. ( Planen finner du på FAU -sidene i
MLG) Planen beskriver mål og suksess -kriterier for et trygt og godt miljø for barna og har
følgende fire overordnede mål:
1.
2.
3.
4.

Alle barna skal trives
Alle barna utvikler sitt læringspotensial
Alle barna opplever at lykkes hver dag
Ingen blir mobbet

Barna skal glede seg til å komme på SFO hver dag. Her skal de trives og oppleve vennskap og
glede i samhandling med andre barn og voksne. De voksne i SFO skal gjøre seg kjent med
hvert enkelt barn og er trygge voksne som barna får tillit til og stoler på.
På bakgrunn av planens mål og kjennetegn på god praksis, skal dere i vår SFO møte voksne
som
-

ser hvert barn hver dag
møter barn og voksne med respekt og tillit
sørger for trygghet og trivsel for barna
hjelper barna til gode vennskap og gode sosiale relasjoner
stimulerer barna til å ta ansvar for seg selv hverandre og fellesskapet
er gode rollemodeller for barn
samarbeider godt med barnas foreldre
gir barna tro på seg selv og egne evner
er blide, hyggelige og hjelpsomme

De ansatte på SFO jobber etter LØFT- metodikken. Dette er en metode som fokuseres på
barnas positive sider. De voksne roser og bekrefter barna og har hele tiden fokus på å
finne løsninger som styrker barnet og gir dem livslyst og livsglede.

Organisering av dagen:

De fleste barna er i SFO før skoletid og kommer tilbake når
undervisningen er ferdig. Barna som kommer om morgenen,
følges inn av sine foreldre. Noen barn er i ordningen bare etter
skoletid. Om morgenen har barna mulighet for å spise medbrakt
frokost og ha en rolig morgenstund, før de tar en liten pause
med tilsyn ute, fram til skolen starter. Både om morgenen og
etter skoletid blir barna registrert som ankommet på eget
skjema.
Etter skoletid følges en aktivitetsplan, som ukentlig legges ut på Fronter.
SFO disponerer de fleste av skolens lokaler om ettermiddagen, så vi har muligheten for å
gjøre formings – musikk og fysiske aktiviteter på skolenes spesialrom, hvis vi ønsker.
Uteaktivitetene varierer med årstidene. Det er alltid godt synlige voksne ute. (de voksne bærer
vester) De voksne følger godt med på leken og ser til at alle
barna har noen å leke med, og at leken går fint og rolig for
seg. I så stor grad som mulig benytter vi også skolenes
nærområder, som skogen og stranda.
I noen grad kan barna få tilbud fra eksterne aktører i SFO
tiden. Dette kan være tilbud om kor, turn, dans etc. Dersom
foreldrene ønsker at barnet skal delta på ett eller flere av
disse tilbudene, betales det ekstra for dette.
Måltidene:

Vi tilbyr barna muligheten for å spise frokost i SFO mellom 07.00-08.00 om morgenen. Da
har barna med seg brødmat hjemmefra, og de kan spise frokost i rolig og hyggelig atmosfære
sammen med de voksne og de andre barna som kommer tidlig.
To dager i uken serverer vi varm mat i spisetiden etter skoleslutt. De øvrige dagene serveres
brødmåltid med sundt og godt tilbehør. Barna spiser gruppevis på skolenes kjøkken. Klokken
16.00 får barna et lite mellommåltid med frukt. Som del av oppvekstsenterets

Miljøfyrtårnsertifisering, er fem av matproduktene som brukes økologiske. For barn med
allergier, tilpasses egnet mat.
Vi legger vekt på at måltidene skal være hyggelige og samlende. Vi bruker god tid til
måltidene, og ofte sitter de voksne sammen med barna rundt bordet for hyggelig prat. Barna
deltar i borddekking, og hjelper til med opprydding etter måltidet i samarbeid med de voksne.

Samarbeid med hjemmene:

Før barnet begynner i SFO, blir foreldrene bedt om å lage en kort skriftlig beskrivelse av eget
barn; hva det liker å gjøre, barn de kjenner fra før og er trygge på, hva gleder/ gruer seg til,
etc. På grunnlag av dette avholder leder en begynnersamtale med barn og foreldre, aller helst
første dag i SFO. Vi er opptatt av snarest mulig å etablere en trygg og god kontakt med barnet
og dets foreldre.
Om ettermiddagen blir barnet hentet av sine foreldre. Dersom andre enn foreldrene skal hente
barnet, må dette avtales med de ansatte på SFO på forhånd. Når foreldrene henter barnet,
melder de alltid fra til en ansatt, slik at det registreres hvem som forlater ordningen.
Foreldrene informerer SFO dersom barnet ikke møter på SFO en dag pga. sykdom eller annet.
Det blir avholdt forelsremøte sammen med skolen hvert år.
SFO har ikke faste samtaler med det enkelte foreldrepar, men foreldre kan når som helst be
om en samtale med leder, dersom de har behov for/ ønsker dette. I noen tilfeller deltar også
leder i SFO i utviklingssamtalene foreldre og barn har med barnets kontaktlærer. Den daglige
kontakten ved bringing/ henting er av stor verdi for å holde jevnlig og god kontakt med
hjemmene våre.
Hvert år svarer foreldrene på en brukerundersøkelse for å kartlegge deres tilfredshet med
tilbudet i SFO. Vi bruker tilbakemeldingene aktivt for stadig å forbedre oss. Vi er derfor
avhengig av at flest mulige av foreldrene
Informasjon

Skolene/ SFO har egen digital portal for informasjon Fronter. Her ligger årsplaner, ukeplaner
og nødvendig informasjon.
Foreldrene oppfordres til å ta raskt kontakt med SFO dersom det er noe vi bør vite/ ha beskjed
om, som gjelder barnet. Likeså melder SFO raskt tilbake til foreldrene, dersom det skjer noe
på SFO som de bør varsles om.

Praksis ved skolens ferier og fridager:

SFO er åpen de fleste av skolens fridager. Vi er avhengig av at foreldrene melder fra til oss
minst fire uker før, dersom barnet ikke skal benytte SFO noen av disse dagene.

I sommerferien er alle SFO i kommunen stengt i to definerte uker. Tilbudet i
sommermånedene for øvrig gis ved en avtalt skole i kommunen, hvor barn fra flere SFOordninger samles. Melding om deltakelse på dette, må gis åtte uker i forkant.
I vedtektene finner dere de kommunalt satte standardene og reglene for SFO i Røyken.

Velkommen til oss!

