
Flekkerøy SFO 2022 – 2023  

Kjære foresatt 

Under følger en del nyttig informasjon om Flekkerøy SFO, som vi ber deg bruke noen minutter på å lese.  

Rammebetingelser 

• Vi holder til i nybygget/den røde bygningen i tilknytning til 1.trinn  

• Åpningstiden er hverdager fra 07.30 – 16.30. Morgen SFO har åpent fra 07.30 – 08.30. Ettermiddag 

SFO varer fra skoleslutt til kl. 16.30. Det er viktig at dere overholder åpningstiden, vi stenger 16.30 og 

kommer dere over denne tiden spiser dere av de ansattes fritid. Blir dere forsinket må det gis beskjed til 

SFO basen på tel: 48070012.  

• Beskjeder om fravær på SFO må sendes inn på Visma innen kl. 11.00, det er for at listene til skolen skal 

stemme best mulig. Vi kan legge inn faste beskjeder i Visma, send en e-post til SFO leder om det. 

• Morgen SFO har friminutt fra 08.15 – 08.30, det er ikke anledning til å komme inn på SFO fra 08.15 da vi 

bruker tiden på å rydde klart til skolen starter. Legg merke til grønn/rød lapp ved tvil. Grønn lapp = åpent, 

Rød lapp = stengt.  

• Vi stenger fem planleggingsdager i året. 

• Onsdag før skjærtorsdag stenges SFO kl. 12.00. 

• Det er stengt jul- og nyttårsaften, samt sommerstengt 4 uker i juli, ukene 27 til 30.  

• SFO har heldagsåpent i skolens ferier på virkedager 07.30 – 16.30. Det er egen påmelding til dette jf. 

Vedtektene for skolefritidsordningen i Kristiansand kommune.  

• I ferier har vi kjernetid mellom 09.30 – 14.30, barna må være her i dette tidsrommet, slik at vi kan forlate 

skolens område, uten at noen kommer til tomt hus.  

Rutiner 

• Første og andre klasse ropes opp i klasserommene før det ringer ut i siste time, og holdes tilbake på 

SFO de dagene de skal være på her. Her får de også god informasjon om innholdet den kommende 

ettermiddagen på SFO.  

• I tredje og fjerde klasse kommer elevene selv bort på SFO etter skoletid. Det er viktig med tydelige 

påminnelser hjemmefra til dem de dagene de skal på SFO. I starten ber vi dem komme innom for å 

sjekke hver dag.  

• Vi har fast utetid hver dag etter måltidet frem til ca. kl. 15.00. Onsdag og fredag kan utetiden være litt 

lengre, da de slutter tidligere på skolen. Dersom barnet deltar på en aktivitet, kan dette være i stedet for 

utetiden.  

• Utenom fellestid er det frivillig om barna er ute eller inne, men i sommerhalvåret kan det være lengre 

perioder med felles utetid.  

Måltid 

• Det serveres mat på SFO hver dag mellom kl. 13.00 – 14.00  

• Ta med niste, frukt + drikke til formiddagsmaten kl. 11.00 i ferier. Vi deler dette måltidet i to og spiser 

frukten ca. 9.30.  

 

 

 



Skiftetøy 

Barna trenger skifttøy og innesko, som skal merkes med navn. Husk å sjekke hyllene jevnlig og fyll på ved behov. 

Umerket tøy legges i glemmekasse ved SFO resepsjon. Det er viktig at barna har klær til all slags vær i SFO! Vi 

er mye ute og barna trenger godt med uteklær som regntøy og støvler, votter, luer, hals osv. Og etter hvert også 

vinterdress/allværstøy.  

Fravær på SFO 

• Foresatte må gi beskjed om fravær til SFO. Bruk Visma Flyt til løpende beskjeder og til å lage avtaler 

med oss. Velg gjerne gruppemelding og alle ansvarlige dersom beskjeden gjelder både skole og SFO. 

Da får alle samme beskjed.  

• Et godt samarbeid mellom SFO og hjem er kjempeviktig og vi har alltid tid til en prat ved behov. Ta 

kontakt på basetelefon: 48070012. For at vi skal forstå og hjelpe barnet deres best mulig er det veldig 

fint om dere gir oss tilbakemelding om det har vært hendelser som kan ha betydning for hvordan barnets 

dag vil bli i skolen og SFO.   

• SFO leder er tilgjengelig hver dag på tel: 90059151 

• Meld fra om endringer og fravær i god tid, så slipper vi usikkerhet hos barn og voksne.  

Visma Flyt  

• Alle foresatte må ta i bruk Visma Flyt ved oppstart. Dette er et kommunikasjonsverktøy mellom 

hjemmene og skole/SFO. Her skal dere legge inn kontaktinformasjon, timeplaner, faste avtaler og 

fridager. Dere bruker også systemet i hverdagen til fraværsmeldinger, endrede avtaler o.l. Er et ting som 

haster eller behov for annen kontakt, ringer dere til SFO leder eller SFO base.  

• Brukerveiledning blir gjort tilgjengelig for foresatte på hjemmesiden vår.  

Påmelding til ferier 

• Det må leveres påmeldinger til alle ferier på SFO jf. vedtektene! Denne registreres i Visma flyt. Følg med 

på hjemmesiden, meldinger og eventuelt eposter med informasjon om ferieperioder og svarfrister.  

• Påmeldingen gir oss oversikt over hvor mange barn det skal beregnes tilsyn til.  

• I feriene drar vi på noen utflukter og har litt andre aktiviteter og bespisning enn det vi kan rekke på en 

vanlig skoledag. Noen ganger skal det bestilles buss eller reserveres plass på kino eller liknende. Det er 

derfor av stor betydning at vi vet hvor mange vi blir i feriene. Av samme grunn kan man ikke bytte dager 

uten at det er egen avtale med leder.  

• Vi er ofte ute på tur i ferier, så send med barna niste, drikkeflaske og riktig tøy, så de får en fin 

opplevelse! 

 

 

NB!! Planleggingsdager 2022 – 2023  

Skolefritidsordningen har 5 planleggingsdager pr. skoleår. Personalet vil samarbeide med skolens personal, 

jobbe med diverse tilrettelegging på huset og gå på aktuelle kurs. Datoene i år er: 15/8, 16/8, 21/10, 27/12 og 

19/5. SFO er helt stengt på planleggingsdagene.  

 

 



Informasjon fra SFO 

• Felles informasjon legges ut på https://foresatt.visma.no/login/kristiansand 

• Nyhetssaker legges også ut på skolens hjemmeside: www.minskole.no/flekkeroy 

Dersom du abonnerer på skolefritidsordningen på skolens hjemmeside, får du varsel hver gang vi legger 

ut noe her.  

• Vi bruker også fremdeles e-post og telefon til informasjon til det enkelte hjem, når det er mer 

hensiktsmessig.  

Samarbeid med hjemmet 

For å sikre et trygt og hyggelig opphold for barnet i SFO er kontakten med dere foresatte viktig. Dersom dere 

lurer på noe, har informasjon eller tilbakemeldinger til oss angående oppfølgingen av barnet, så ber vi dere ta 

kontakt. Slå gjerne av en prat med personalet ved henting. Dere kan også ringe eller sende epost til leder, eller 

be om et møte. Vi tar kontakt med dere dersom det er noe dere bør vite, eller noe vi lurer på.  

Samarbeid på SFO og mellom SFO og skolen 

Personalet i SFO har ukentlige personalmøter til planlegging av aktiviteter og drift, samt ulike hensyn til barna. 

SFO-leder samarbeider tett med skolens ledelse, kontorleder, lærere og fagarbeidere, både om daglig drift og 

oppfølging av elever.  

Samarbeid i kommunen 

Hver bydel, representert ved SFO-leder, samarbeider regelmessig ved behov om alt fra driftsrutiner til 

pedagogisk arbeid. Alle SFO – lederne i Kristiansand kommune har samlinger for ytterligere samarbeid.  

Retningslinjer 

• I de nasjonale retningslinjer heter det: 

- Skolefritidsordningen (SFO) er et frivillig tilsyns- og aktivitetstilbud for første til fjerde klasse. 

- SFO skal være en trygg oppholdsplass for barna, og gi barna omsorg og tilsyn.  

- SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter, med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå 

og interesser.  

Rammeplan 

Skolefritidsordningen har fått en egen rammeplan fra august 2021. 

Den nye rammeplanen har et verdigrunnlag som deles i 6 punkter:  

• Barndommens egenverdi 

• Trygghet, omsorg og trivsel 

• Mangfold og inkludering 

• Skaperglede, engasjement og utforskertrang 

• Demokrati og fellesskap 

• Bærekraftig utvikling 

Innholdet i SFO skal ta utgangspunkt i følgende tema:  

• Lek 

• Kultur 

• Fysisk aktivitet og bevegelsesglede 

https://foresatt.visma.no/login/kristiansand
http://www.minskole.no/flekkeroy


• Mat og måltidsglede 

Mer om hva som legges i dette finner du ved å lese rammeplanen, som ligger på skolens hjemmeside og kommer 

som lenke på Visma flyt. Vi jobber med å inkludere denne i en egen årsplan for Flekkerøy SFO, som vil bli lagt ut 

i løpet av oktober 2022. 

Vår målsetning er at:  

• Barna trives, opplever trygghet, tillit og tilhørighet 

• Alle barna har en venn å leke med 

• Barna utvikler empati og respekt 

• Barna utvikler sosial kompetanse 

• Barna utvikler selvstendighet og forvalter sin egen fritid, ved selv å velge aktiviteter enten i frilek eller 

aktiviteter organisert av voksne.  

• Barna er aktive i lek og fysisk aktivitet. 

• Utvikler respekt for fellesskapet og fellesskapets interesser.  

De voksne 

Personalet skal arbeide for god sosial kompetanse som skaper trivsel og vennskap for alle, og veilede barna i 

dette. De skal hjelpe barna i gang med lek og aktiviteter. Personalet skal sørge for at dagen oppleves trygg og 

forutsigbar. Aktiviteter og daglig drift gjennomføres i tråd med rammeplan for SFO og andre styringsdokumenter 

for driften.   

Ansatte på SFO skoleåret 2022 – 2023 

Bemanningsnormen er en fagarbeider pr 15 barn, samt en pedagogisk leder på SFO. I tillegg har vi noen flere 

ansatte for å kunne styrke tilsynet rundt enkelte barn. Det er viktig å understreke at fra kl. 15.30/16.00 er vi 

mindre bemannet da mange jobber i skolen og følger arbeidstid etter dette.  

 

Margrethe Selseng - SFO – leder  

Dawn Daniels - fast SFO ansatt  

Snefrid Opsahl - fast SFO ansatt  

Christina Elise Myhra – fast SFO ansatt  

Maria Kristoffersen - fagarbeider 4. trinn  

Thomas Kulien - fagarbeider 3. trinn  

Ann Kristin Pettersen - fagarbeider 2. trinn  

Janne Merete Semb, fagarbeider 1. trinn  

Carina Sund Olsen, fagarbeider (pedagog)1. trinn  

Charlotte Kristoffersen, fagarbeider (pedagog) 3. trinn  

Paul Gundersen, assistent hovedsakelig på 5. trinn  

Emil Grundetjern, assistent hovedsakelig på 1.trinn  

 



Aktiviteter 

Eksempler på aktiviteter som SFO tilrettelegger for:  

• Spill, tegning, perling, veving, konstruksjons-leker, utfordrende oppgaver og leker, minirøris, diskotek og 

ulike regelleker mm.  

• Klubb onsdager – Her får barna velge mellom 3-4 ulike stasjoner med aktiviteter som er litt ekstra 

spesielle. Forming, baking, dans, drama, tekstil, sløyd, forskergruppe mm.  

• Vi tar i bruk elementer fra Trivselsleder opplegget fra skolen og har ulike leker både ute og inne,  

De fleste aktiviteter er frivillige, slik at barna selv kan velge hva de ønsker å delta på, eller om de foretrekker 

frilek. Vi har faste dager med gymsal/aktiv ute, klubber, stasjoner, diskotek, baking m.m.  

Bursdagsfeiring  

Siste fredag i måneden har vi en markering av månedens bursdagsbarn. Da feires det med noe ekstra godt å 

spise med is til dessert, samt sang og film. Alle kan komme på SFO disse fredagene selv om de vanligvis har 

fridag. Foresatte må i tilfelle si ifra på forhånd, senest dagen før, ellers sendes barnet hjem som vanlig. De som 

kommer ekstra må gå hjem fra SFO kl. 14.30, pga. bemanning.  

Betalingssatser skolefritidsordning fra 01.01.2022  

Prisene er bestemt i Kristiansand kommunes budsjettbehandling 

Plasstyper    Ordinær pris 

Hel plass    Kr. 3 491  

Hel plass fratrukket leksehjelp   Kr. 3 282 

4 dager i uken    Kr. 3 188 

3 dager i uken    Kr. 2 482 

2 dager i uken    Kr. 1 776 

1 dag i uken    Kr. 1 047 

Delt plass     Kr. 1 903 

Korttidsplass     Kr. 1 961 

1 enkeltdag:    Kr.     269 pr. dag. 

-Søskenmoderasjon er 15 prosent for barn nr. 2 og barn nr. 3. Hvis barna har forskjellige plasstyper gis 

søskenmoderasjon til barnet med lavest oppholdsbetaling.  

-Kristiansand kommune innførte fra august 2018, inntektsregulert foreldrebetaling. Foresatt som er berettiget må 

selv søke om dette hvert skoleår. For mer info se kristiansand.kommune.no 

-I tillegg er det bestemt at førsteklasse fra august 2022, skal få 12 timer gratis i SFO. Beløpet som trekkes fra 

plasstype er 1903 kr i mnd. Dette beløpet trekkes automatisk fra på deres faktura og trenger ikke å søkes om.  

-Kristiansand kommune har fått midler fra regjeringen for å kunne tilby gratis plass for elever på 1. trinn fra 

familier med det som defineres som lav inntekt. I Kristiansand vil ordningen gjelde for dem der husholdningens 

inntekt er under 640.000, -. Foresatte må søke på denne ordningen på lik linje med øvrige søknader om redusert 



foreldrebetaling. (De som allerede har søkt om redusert foreldrebetaling for SFO trenger ikke søke på nytt.)  

Ordningen er foreløpig bare for skoleåret 2022/2023, og gjelder fra 1. september 2022.  

Foresatte som har fått SFO plass til barnet sitt har det frem til barnet begynner i 5. trinn eller til plassen sies opp.  

Søke om plass 

Søknad må legges inn på Kristiansand kommunes foreldreportal. Det søkes om plass innen søknadsfrist i mars, 

for oppstart i august. Ellers kan det søkes om plass hele året. Plass tildeles etter hvert som vi kan tilrettelegge 

med økt bemanning for å ta imot flere barn.  

Søk redusert foreldrebetaling i SFO 

Søknadsskjema for redusert betaling i skolefritidsordningen finnes i Kristiansand kommunes nye foreldreportal for 

skole og SFO. Logg på med ID-porten (MinID eller BankID). 

SFO: Søk redusert foreldrebetaling 

Oppsigelse av plass 

Det er 1 måneds/30 dagers oppsigelsestid, det gjelder også ved reduksjon av plass.  

Oppsigelse av plass skjer ved å bruke Visma foresatt portalen. Ta kontakt med leder for SFO ved spørsmål. For 

mer informasjon om SFO, gå inn på www.kristiansand.kommune.no, www.minskole.no, eller henvend deg direkte 

til personalet/SFO leder. 

 

Daglig kommunikasjon med skole/SFO om fridager eller beskjeder og avtaler, kan legges direkte inn i visma via 

app eller web.  

 

Vennlig hilsen 

Margrethe K. Selseng 

Leder Flekkerøy SFO 

Mobil: (+47) 90059151 

Sentralbord (+47) 38127220 l SFO base (+47) 48070012  

E-post: Margrethe.selseng@kristiansand.kommune.no  

 

 

http://www.kristiansand.kommune.no/
http://www.minskole.no/
mailto:Margrethe.selseng@kristiansand.kommune.no

