Årsplan SFO
Krødsherad skolen
2022/2023

Årsplanen med informasjon om SFOs virksomhet og
aktiviteter.
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Opplæringsloven omtaler SFO
Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter
skoletid for 1.-4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7.
årstrinn.
SFO skal legge til rette for leik, kultur- og fritidsaktiviteter med
utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna, og gi
omsorg og tilsyn. Arealet både ute og inne, skal være egnet for
formålet.
Opplæringsloven kapittel 9 A regulerer elevenes rett til et trygt og
godt psykososialt og fysisk skolemiljø. Reglene om elevenes skolemiljø
gjelder også for SFO.

Vi ønsker alle barn og foresatte velkommen til et nytt SFO år!
Åpningstiden er 06.45 – 16.45
SFO – leder er Mari Waaler
De øvrige ansatte er:
Wenche Stølevik

Nina Mohn

Geir Olander

Stine Øvregård

Mona Irene Olsen

Belaid Ikejder

Vigdis Raaen

Gerd Fossen

Lene Fossen
Kontaktinformasjon:
Telefonnummer SFO: 93 20 19 59
SFO-leder: 91 52 00 53
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Verdier og innhold på SFO
SFO har fått ny nasjonal rammeplan som tro i kraft høsten 2021. Rammeplan for
SFO gir retning til innhold, satsingsområder, verdier og holdninger. Kommunen
må etter opplæringsloven § 13-7 følge rammeplanen, men planen åpner for lokale
variasjoner og satsinger.

SFO (udir.no)
De ansatte ved SFO jobber med rammeplanen og har med utgangspunkt i den
laget en oversikt over det vi vil fokusere på SFO.
Verdigrunnlag
Målsetningen vår er å skape et miljø hvor omsorg for hverandre, trygghet,
trivsel, vennskap og positive relasjoner skal stå sentralt.
For å skape trygghet og trivsel er det viktig at hvert enkelt barn får
oppmerksomhet. I en travel hverdag er det ikke alltid like enkelt å få gitt hvert
enkelt barn like mye oppmerksomhet. Aktivitet i små grupper, samt
rutinesituasjoner som påkledning og måltid er viktige arenaer hvor vi ser og
hører alle barna, og hvor vi får snakket sammen. Vi som er voksne på SFO skal ta
barna på alvor og lytte til det de måtte ha på hjertet, og vi skal være tydelige
slik at barna vet hvor grensene går.
SFO prioriterer å gi barna tid og anledning til å utvikle selvstendighet gjennom
fri lek og frie valg uten voksen overstyring. Vi skal allikevel være tilgjengelige
for barna i lek ved å legge til rette for dem, og være delaktige når de ønsker
det. Vi skal være gode samtalepartnere og hjelpe dem i situasjoner hvor de ikke
klarer å ordne opp selv.
Leken sammen med venner og friheten til å velge selv står høyt i kurs om vi spør
barna hva de helst vil gjøre på SFO. Derfor ønsker vi først og fremst å gi plass
og mulighet for at barna kan leke når de er inne på SFO, og at de kan utfolde seg
fysisk gjennom lek og aktiviteter når de er ute. Fotballbanen blir mye brukt,
både til fotball, turning og andre typer lek.
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Vi understreke at vi synes det er viktig at– SFO ikke er skole, men barnas fritid.
Samtidig vil vi legge vekt på å utvikle barnas evne til samarbeid og å vise
omtanke og ta ansvar for hverandre. Sosiale ferdigheter kommer ikke av seg
selv, de er ikke medfødt, men må pleies og utvikles hele veien.

Innhold
SFO skal legge til rette for lek som engasjerer og inspirerer barna, og som kan
bidra til allsidig utvikling og læring. Aktivitetene skal ha et tydelig
barneperspektiv.
SFO skal legge til rette for at barna får delta i forskjellige kunstneriske og
kulturelle aktiviteter. Derfor kan alle lage produkter de kan ta med hjem.
SFO skal ha et variert tilbud av fritidsaktiviteter som er tilpasset interessene
og forutsetningene i barnegruppen. SFO skal legge til rette for at alle barn får
delta i variert bevegelseslek og fysisk aktivitet, og bidra til aktivitetslyst. Vi
bruker uteområdet rundt hele skolen aktivt.
Barna bør være utendørs en del av tiden de er i SFO hver dag. I tillegg til
uteområdet på skolen har vi mange turer i nærliggende skogsområde.
Måltidet er en daglig, hverdagsnær arena, som handler om mer enn maten som
spises. Vi legger til rette for matglede, gode samtaler, deltakelse og opplevelse
av fellesskap hos barna. Personalet deltar i måltidet.
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Personalet observerer barnas lek og aktiviteter, og vurderer om alle barn gis
muligheter for deltagelse. Med utgangspunkt i barnas interesser gjør vi vårt for
å legge til rette for at alle barn kan delta.
Det skal være en variasjon i tilbudet som tar hensyn til barnegruppen og barnas
alder, utvikling og interesser.

Samarbeid
Hensynet til barns beste skal ligge til grunn når SFO samarbeider med foreldre,
skole, barnehage og andre offentlige instanser. SFO lytter og tar hensyn til det
barna selv formidler om sin opplevelse av fellesskapet i SFO. Alle barn i SFO har
rett til et trygt og godt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.
Den viktigste samarbeidspartneren for SFO er foresatte, så vi ønsker en god
dialog i arbeidet med å ivareta barnets beste. Et godt og tillitsfullt samarbeid
mellom SFO og hjemmet er grunnleggende for kvaliteten. SFO skal samarbeide
med hjemmet og skolen for å gi en best mulig helhet i hverdagen for barna. I
henhold til arbeidsmiljøloven er personalet på SFO pålagt taushetsplikt.
SFO skal gi foreldrene informasjon om tilbudet, avklare gjensidige forventninger
og legge til rette for at foreldre kan bidra i arbeidet med å videreutvikle
kvaliteten.
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Vi har ikke foreldresamtaler, men dette er mulig etter ønske fra
foreldrene. Vi er likevel opptatt av åpenhet og tillit, og det må
informeres begge veier om hendelser som kan ha betydning for barnet.
SFO skal samarbeide med barnehagen og skolen om barna sin overgang fra
barnehage til skole og SFO.
Eier og alle som arbeider i SFO skal bidra til å oppfylle målene i rammeplanen
med utgangpunkt i sine erfaringer og sin kompetanse. På SFO har vi
personalmøter der vi planlegger og evaluerer innhold og driver
kompetanseheving.
SFO – leder har tett samarbeid med rektor.

Informasjon
Dagsrytme på SFO
Mandag og
torsdag
06.45

Skoledag
08.30 – 14.15

Innhold
SFO åpner.
Frokost eller
aktivitet inne

Tirsdag og
fredag
06.45

Innhold
SFO åpner.
Frokost eller
aktivitet inne

onsdag
06.45

Innhold
SFO åpner.
Frokost eller
aktivitet inne

Kjernetid på
SKOLE

SKOLE

10.00 – 14.00

SFO
(alle som skal
på SFO denne
dagen må
være på plass)
TUR

Etter skolen

Opprop

Etter skolen

Opprop

13.30-14.00

Tilbake fra
tur

Krøderen 14.30
Noresund 13.40

Mat

Krøderen 14.30
Noresund 13.40

Mat

Ca 14.00

Mat

Etter mat

Leksehjelp
Aktivitet/leik

Etter mat

Aktivitet/leik

Etter mat

Aktivitet/leik

SFO stenger

16.45

SFO stenger

16.45

SFO stenger

16.45
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Måltid:
SFO serverer ikke frokost. De som ønsker det har med niste.
På ettermiddagen serverer SFO mat. Dette er foreldrebetalt. Vi serverer i
hovedsak et varmt måltid.
Måltidet skal være en viktig arena for å etablere godt sosialt samspill.
Allergener meldes til SFO – leder, som er ansvarlig for å informere personalet.
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Årsplan
August
Vi blir kjent med hverandre og med SFO’s inne- og utearealer.
Vi gjennomgår regler som gjelder på SFO. Vi går turer i nærområde eller koser
oss på stranda om været tillater det. Usikkert vær betyr kanskje en tur i
skogen og litt bærplukking.
Vi oppdaterer fødselsdags kalenderen vår med nye SFO barn. Kanskje blir det
noen muligheter for å drive med litt formings aktiviteter også.
September
Vi jobber med miljøet på SFO, og repeterer regler og rutiner. Vi benytter hele
SFO-dager ute, ofte skogsturer, men også til fjorden hvis været er fint.
Ettermiddagene på SFO består av frileik, med muligheter for å leike både ute og
inne. Vi benytter oss av fasilitetene i nabolaget.
Oktober
Vi går turer i skog og mark. Vi ser hva vi kan finne for å kunne lage hytter og
miljø i skogen. På turer plukker vi med oss ting vi kan bruke i formingsaktiviteter
gjennom vinteren.
Vi fortsetter å jobbe med regler og rutiner. Høstferie i uke 40 med heldagsåpen
SFO på Noresund. Til dette deles det ut egen påmelding.
November
Vi fortsetter med hyttebygging og leik på hele SFO dager.
Vi leiker mye ute og håper at snøen er kommet. Vi forbereder jula på SFO mot
slutten av måneden, med litt kakebaking og planlegging av juleoveraskelser.
Desember
Adventstid med juleoverraskelser. Vi lager kanskje noen julegaver, men det er
barna selv som bestemmer om de vil delta eller ikke. Vi varierer på julekalender
fra år til år, men vi legger vekt på takknemmelighet og det å glede andre,
fremfor det å få. Det er trekking hver dag, så alle får deltatt gjennom
desember. Vi koser oss med julekaker og gleder oss til jul.
Januar
Oppstart etter jul og bort rydding av jula på SFO. Vi repeterer regler og
rutiner. Forhåpentligvis er det mye snø slik at vi kan være ute å ake, gå på ski,
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stå på skøyter (hvis det blir anlagt skøyteis) eller bare leke i snøen. Vi ønsker å
få laget noen fuglekasser gjennom vinteren.
Februar
Vinter aktiviteter ute med aking, ski gåing, skøyter og snøborg laging. Det er leik
både inne og ute, noe barna stort sett bestemmer selv, men alle trenger litt
frisk luft i lungene, så det hender vi sier at alle må ut en tur. Det blir god tid til
litt formings aktiviteter også.
Vinterferie i uke 9 på Noresund SFO, egen påmelding til dette kommer.
Mars/April
Fortsatt kanskje noen vinteraktiviteter i starten av perioden, men snøsmelting,
vår og vann er alltid gøy. Vi ser etter vårtegn ute i skogen. Vi henger opp nye
fuglekasser og sjekker de som allerede henger oppe.
Husk å søke SFO plass for neste skoleår, søknadsfristen er 1.Mars
I påskeferien er SFO stengt.
Mai/ Juni
Vi planlegger for besøk av ny 1. klasse fra barnehagen.
Forhåpentligvis den første smak av sommer og vi er mye ute. Vi ser etter
froskeegg, sommerfugler, om det har kommet egg eller unger i fuglekassene,
livet i maurtua blir gransket og vi glemmer selvsagt ikke leken ute i naturen.
Kanskje årets første bad i fjorden?
Vi klargjør SFO for nye barn til høsten.
Det kommer egen påmelding til sommerferien på SFO, denne foregår på
Krøderen. SFO stengt i uke 29. 30 og 31.

Gjennom hele året vil det være rikelig tid til fri lek både ute og inne. Det synes
vi på SFO er viktig. Hvis vi får tildelt tid i hallen/gymsalen, kan dette benyttes
på onsdager hvis for eksempel været er dårlig, men vi prioriterer å være ute.
Hver onsdag er vi på tur i nærområdet, enten i skogen hvor vi har ulike steder vi
går til, eller til fjorden. Vi ønsker oss et nærmere samarbeid på de to SFOene i
bygda, og ønsker derfor å reise litt på besøk til hverandre på onsdager. Det vil
bli tatt buss tur/retur.
Været er ingen hindring. KLÆR/REGNTØY – SKO/STØVLER tilpasses etter
været.
DET BØR VÆRE EN SELVFØLGE AT BARNA HAR EKSTRA KLESSKIFT PÅ
SFO.
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SFO-RUTE SKOLEÅRET 2022 – 2023
Basert på Krødsherads kommunes vedtekter for SFO pr. 1/9 2014, jfr. pkt. 6.

AUGUST

8.mandag
11.torsdag
12.fredag
17.onsdag

SEPTEMBER/
OKTOBER

SFO-året starter – heldagsåpent etter behov.
HUSK PÅMELDING.
SFO stengt – planleggingsdag for personalet.
SFO stengt – planleggingsdag for personalet.
Skolestart for småskolen.

3.mandag 7.fredag

SFO heldagsåpent etter behov i skolens
høstferie.
HUSK PÅMELDING.

NOVEMBER

16.onsdag

SFO stengt – planleggingsdag for personalet.

DESEMBER

21.tirsdag
22.torsdag
23.fredag

Siste skoledag før jul.
Siste SFO dag før jul.
SFO stengt – planleggingsdag for personalet.
SFO er stengt julaften og i romjulen.

JANUAR

2.mandag

FEBRUAR
MARS

Skolestart og SFO-start etter nyttår.

27.mandag 3.fredag

SFO heldagsåpent etter behov i skolens
vinterferie. HUSK PÅMELDING.

3.mandag 10.mandag
11.tirsdag

SFO stengt i påskeuken.

17.tirsdag
18.torsdag
19.fredag
29.mandag

Grunnlovsdagen. SFO stengt.
SFO stengt – Kr.H.fartsdag.
SFO stengt – planleggingsdag for personalet.
SFO stengt – 2.pinsedag

JUNI

16.fredag
19.mandag

Siste skoledag for småskolen.
SFO heldagsåpent etter behov frem til SFO
blir feriestengt i 3 uker – uke 29, 30 og 31.
HUSK PÅMELDING.

JULI

Ny informasjon vil bli gitt i god tid før sommerferien.

APRIL

SFO-start etter påsken.

MAI
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SFO – opphold
Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars hvert år.
Når barnet ditt har fått plass i SFO, har du plassen inntil den sies opp eller
barnet går ut av 4. klasse.
Søknad om plass i SFO, endring av plass og oppsigelse fylles ut elektronisk, og
skjema finnes på kommunens hjemmeside.
Oppsigelsestiden er en måned, regnet fra den 1. i hver måned. Dette gjelder
også ved endring av størrelse på plass. Det betyr at dersom du sier opp i løpet
for eksempel februar, må du betale ut mars. Som hovedregel blir ikke oppsigelse
av plass innvilget etter 1.april.
Betalingssatser
Kommunestyret vedtar satsene for foreldrebetaling.
Kommunestyret har vedtatt fire ulike betalingssatser etter varierende
oppholdstid pr. uke.
Krødsherad kommunestyre fattet i sak 127/10 den 16.12 2010 følgende vedtak:
Fra 01.04 2011 innføres økte oppholds- og betalingssatser for
skolefritidsordningen i Krødsherad kommune. Betalingssatsene justeres
deretter årlig i henhold til konsumprisindeksen, første gang 01.01.2012.





¼ plass, inntil 5 timer pr. uke
½ plass, inntil 10 timer pr. uke
3/4 plass, inntil 15 timer pr. uke
1/1 plass, 15 timer pr. uke og mer

kr. 855 pr. måned
kr. 1 725 pr. måned
kr. 2 585 pr. måned
kr. 3 435 pr. måned

Kjøp av tilfeldige dager/enkeltdager (ingen søskenmoderasjon):
Hel dag (over 5 timer pr. dag) kr. 380
Halv dag (inntil 5 timer pr. dag) kr. 190
Foreldrebetalingen gjelder for 11 måneder pr. år, også om barna ikke møter alle
dagene. Juli er betalingsfri. Innbetaling skjer månedlig gjennom faktura som
sendes ut fra kommunekassa.
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Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nr. 2 og 50% søskenmoderasjon for
barn nr. 3 og øvrige barn.
Det kan søkes om fritak for betaling – vedlagt legeerklæring – når barnet
sammenhengende har vært borte fra SFO i 10 dager eller mer på grunn av
sykdom.
Dersom det er ledige plasser i SFO, er det mulig å benytte enkeltdager med
dagsats for hel eller halv dag. Likeledes kan det benyttes enkelttimer.
Minimumssats er som for halv dag. Dette gjelder også for barn som ikke har
fast SFO-plass. Slike sporadiske avtaler gjøres med daglig leder.

Vedtekter
SFO har vedtekter angående opphold og betaling som er vedtatt i
kommunestyret.

SFO i skolen sin ferie
SFO vil være åpen på alle virkedager, men stengt:
 3 uker i juli/august
 1 uke i forbindelse med romjula og påskeferien
 5 planleggingsdager for personalet
 Julaften og nyttårsaften
I skolens ferier og på fridager, med unntak av de stengte periodene, vil det
være tilbud om SFO.
I høstferien og vinterferien er det felles tilbud om SFO på Noresund og i
sommerferien på Krøderen.
Alle må sende påmelding til SFO disse dagene. SFO sender ut skjema i forkant
med tidsfrist. Påmeldingen er bindende.
Om du har spørsmål som gjelder påmelding og program, kan du ta kontakt med
SFO-leder på skolen.

13

De ansatte i SFO har i henhold til vedtektene rett til 5 planleggingsdager hvert
år. Disse samordnes med skolen og barnehagen.
Annen informasjon
Utstyr:
Alle skal ha et skift og regntøy/dress. Klær, sko og støvler må være merket.
Barn på SFO har de samme forsikringsvilkårene som i skoletiden.
Opphold, fravær, sykdom og skade:
Syke barn holdes hjemme. Hjemmet blir kontaktet om sykdom/skade oppstår på
SFO.
SFO deler ikke ut medisiner med mindre det er avtale om dette. Avtale må
gjøres med SFO – leder.

Skjemaer og samtykker
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BARNETS NAVN:…………………………….
1. SAMTYKKE TIL:
-

Klatre i trær eller fjellskråninger

-

Spikke med kniv

-

Sage med sag

-

Bruke hammer og spiker

Sted og dato:……………………………
Underskrift av foreldre/foresatte:……………………………………………

2.

RESERVASJON:

Jeg/vi gir ikke tillatelse til at ………………………………..kan benytte/delta i ovennevnte
aktiviteter.
Sted og dato:……………………………
Underskrift av foreldre/foresatte:…………………………………………….
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SAMTYKKE OM BADING

Forskriftene krever nå at SFO må innhente tillatelse fra foreldre/foresatte
dersom deres barn skal kunne bade på ekskursjoner og utflukter i SFO’s regi.
SFO ber hvert hjem gjøre et valg i denne saken. Dersom dere vil gi slik
tillatelse, underskrives dette dokumentet og returneres til daglig leder.

Lars Erik Raaen
rektor

Mari Waaler
daglig leder

Jeg/vi gir med dette tillatelse til at …………………………………….(barnets navn) kan
bade i forbindelse med ekskursjoner og andre arrangementer i SFO’s regi.
Tillatelsen gjelder så lenge barnet har opphold i SFO.
Sted/dato…………………………….
Underskrift av foreldre/foresatte………………………………………………………………..
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