
SFO-mobil 48 07 00 12 

Husk å gi beskjed når barnet må bli sendt hjem! 
  MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

 
 
       UKE 26 
 
 
 

22. juni 
 

         Tur til Sildenes 
         Kl. 10.30-14.00 

 

23. juni 
 
    kl. 11 Leos Lekeland 
     kl. 14 tilbake i basen 

 

24. juni 
                 Vannkrig 
     
 
 
 
  Ta med vannpistol eller    
    spruteflaske, håndkle og skift.  
 

 

25. juni 
Pirat party

 
Ta med piratdrakt hvis du har, vi 

leker pirater, leter etter 
skattekiste og lager 

sjørøverskuter 

26. juni 
 

Aktivitetsdag på SFO 

 

 
+ kino på sfo 

 
 
 
        UKE 27 
 
 

29. juni 
Tur til Paulen 

kl. 10.30-14 

 

30.juni 
Tur til byen, Tresse 

kl. 10.30-14 

 

1.juli 
Vi lager 

papirfly og drager 

 

2. juli 
 

Tur i nærområde 

 

3. juli 
Bowling 

ute på sfo 

 
+ kino på sfo 

uke 28,29,30 og 31                                                                    SOMMERFERIE stengt  

 
 
       Uke 32 
 
 
 

3. august 
Velkommen til nye  

          førsteklassinger!  
1. trinn Vi utforsker 
Gummijungelen, Lilleskogen og 
runsene i skolegården. 

2.-4.tr fotball og uteleker 

 

4. august 
Aktivitetsdagen 

Vi lærer 1. klasse å leke 
stikkball, leker tikken og «haien 
kommer», hopper tau og bruker 

sfo-sykler  

 

 
 

5. august 
   2.-4.tr Tur til Sildenes 
          kl. 10.30-14.00 
 
1.trinn: Vi lager sandslott i 

sandkassa. Ta med noen små 
figurer\ leker som kan bo der. 

 

6. august 
Aktivitetsdag 

på sfo 
hinderløype i Storeskogen  

 
 

1trinn:  

Ringkast og boccia😊 

7. august 
Bingo 

 
 

+kino på sfo 

 
 
      Uke 33 
 
 
 

10. august 
Velkommen til nye  

          førsteklassinger! 
1. trinn Vi utforsker 
Gummijungelen, Lilleskogen og 
runsene i skolegården 

      
      2.-4.tr Tur i nærområde 

 

11. august 
             

Papirfly konkurranse 

 
 

12. august 
 

SFO er stengt 
Planleggingsdag 

 

13. august 
2-4.trinn 
     Tur til Krageviga 

 
1trinn: Vi leker Bom 50 og 

lager hytter i Storeskogen 
           (på skolen) 

14. august 
Supersåpebobler-

konkurranse 

 

 

•  SFO er åpent kl. 7.30-16.30 i ferier 

• Ta med egen mat, to nister ( til lunsj kl. 10 og til et måltid ca kl. 13.00). Husk drikkeflaske!  

• Husk å ha skift med tøy og et lite håndkle liggende i hylla på SFO 

• Nye 1. klassinger skal for det meste oppholde seg i SFO-basen til de blir godt kjent med hverandre, med voksne på SFO og skolegården på Flekkerøy skole 

• Utflukter/ turer er med værforbehold 
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