
 

ÅRSPLAN 2020 / 2021 

 

 
 

 

 

 

MOSBY 

SKOLEFRITIDSORDNING 
 

 

 

 



 

 

 

HVA ER EN SKOLEFRITIDSORDNING? 

 

En skolefritidsordning er et pedagogisk frivillig omsorgs – og fritidstilbud for barn fra 1. - 

4.klasse. Det er ingen forlengelse av skoledagen, men et sted hvor barna kan komme før og 

etter skoletid og leke med andre barn i et trygt og stimulerende miljø. Vi prøver å legge til 

rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og 

interesser. De voksne skal være til stede slik at barna føler seg trygge og verdsatt. Vi skal også 

veilede dem i sin utvikling. 

Barna skal få mulighet til å delta i varierte aktiviteter ute og inne. 

 

 

 

 

PRESENTASJON AV MOSBY SFO 

 

Vi er for tiden i brakker ved siden av Torridal ungdomsskole. Det er i brakke B vi holder til i. 

vi bruker hele 1.etg. Vi har fordelt oss slik at 2.-4.trinn er i det store SFO-rommet, det lille 

rommet ved siden av, og samlingsrommet til 1.trinn. 1. trinn bruker det store klasserommet til 

1.trinn og grupperommet ved siden av. ( Nå er 2.trinn i sitt klasserom i 2.etg. i brakke A.) 

(Vi bruker i tillegg gymsalen ( Torridalshallen) til Torridal ungdomsskole når det ikke er 

koronasituasjon.) 

 

Uteområdet er ganske avgrenset og greit. Vi kan også bruke den store kunstgressbanen. 

Når vi går på turer i nærområdet, går vi gjerne til Høllen ved gapahuken eller opp i skogen. 

 

 

 

 

PRESENTASJON AV PERSONALET   

 

Tone D. Auestad, førskolelærer, leder av SFO, jobber hver dag. (3.+4.tr)    

    

Ragnhild Songe, barne- og ungdomsarbeider, jobber hver dag. (1.tr) 

 

Terese Olaussen Albertsen, barne- og ungdomsarbeider, jobber hver dag. (1.tr) 

 

Ruby Teherani, barne- og ungdomsarbeider, jobber hver dag. (2.tr) 

 

Anniken L. Sivertsen, barne- og ungdomsarbeider, jobber hver dag. (3.+4.tr) 

 

Beatriz Londoño Vargas, vikar 

 

 

 

 



RETNINGSLINJER OG LOVVERK  

 

Skolefritidsordningen er en del av skolens totale virksomhet, og omfattes av opplæringsloven 

( § 13 – 7 ). SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i 

alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordninga skal gi barna omsorg og 

tilsyn. 

Hver kommune skal også lage vedtekter for skolefritidsordninger. Kristiansand kommune har 

retningslinjer fra 1991. De sier noe om formål, styring, ledelse, personale og økonomi. 

 

Vi har også laget våre egne målsetninger for Mosby SFO. 

 

 

 

 

 

PEDAGOGISK STÅSTED OG MÅLSETTING 

 

Hovedmål:      Vi ønsker å være en SFO som har trygge barn som trives. Vi vil det skal 

være et godt miljø for lek og læring. Vi ønsker at barna skal møte omsorg 

og støtte fra de voksne, samtidig som de voksne er tydelige. 

 

 

Delmål:    

• Vi sørger for at hvert barn føler seg trygg og trives, og at alle får oppleve gode sosiale 

relasjoner til barn og voksne. 

• Barna blir sett hver dag for den de er. 

• De voksne tar barna på alvor og gir dem kontakt og omsorg. 

• Vi tilrettelegger for lek og frie aktiviteter. Vi tar utgangspunkt i barnas egne ønsker 

ved planlagte og spontane aktiviteter. 

• Barna får gode opplevelser med andre, og får inspirasjon både fra voksne og barn. 

• Barna utvikler gode sosiale ferdigheter og evne til samspill med andre. 

• Barna har mange å leke med og har mange venner. 

• Barna utvikler empatiske evner. 

• Barna deler, samarbeider, hjelper hverandre, og tar ansvar for seg selv og  andre, og 

felles oppgaver. 

 

 

 

For å kontrollere at vi oppnår det vil vi bruke observasjon og samtaler med hvert enkelt barn 

som grunnlag for hvordan vi skal jobbe videre. I samtalene blir barna spurt om; 

 

- hvordan de trives på SFO, 

- om de har mange å leke med, 

- hva de liker og ikke liker på fritids, 

- hvilke ønsker de har om aktiviteter. 

 

 

 

 



SFO er en viktig arena for å utvikle sosial kompetanse og empati. Det er et av våre viktige mål 

vi har for vår virksomhet. Det er emner som det er svært tidkrevende å jobbe med. Vi på SFO 

har den fordelen at det kan være enklere å bare »ta seg tid» til det. 

Ellers prøver vi ha et tett samarbeid med skolen slik at det blir mer sammenheng mellom SFO 

og skole.  

 

 

 

AKTIVITETER 

 

Innholdet i SFO skal først og fremst være preget av mulighet for fri lek, og tilbud om ulike 

aktiviteter. Det er svært viktig at barna får opplevelsen av å kunne velge selv hva de ønsker 

bruke tiden til. 

Det er særlig gjennom den frie leken at barna får utviklet sine sosiale ferdigheter og 

kommunikasjon med jevnaldrende. 

 

Aktiviteter vi legger til rette for kan både være planlagte og spontane, men de vil alltid være 

valgfrie.  

Det kan også være at vi bytter om litt på aktivitetene. Hvis vi mangler voksne så kan det være 

at en aktivitet må utgå. Men det kan også være aktiviteter som kommer i tillegg til planen. 

Følg med på månedsplan for å se hva som er planlagt. 

 

På grunn av at vi delt på grunn av koronasituasjonen, så blir det også slik med aktiviteter. På 

månedsplanen er øverste linje for 1.trinn, andre linje for 2. trinn og siste linje for 3.og 4.trinn. 

mandagen er 3. og 4. trinn også delt. 

 

 

 

 

 

 

ÅPNINGSTIDER 

 

Åpningstiden er kl. 07.30 – 16.30.  

 

• SFO er stengt 4 uker fra uke 28 til og med uke 31. 

• Julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag stenger vi kl. 12.00.  

• I tillegg har vi 5 planleggingsdager i løpet av et skoleår, da holdes det også 

stengt på SFO. Dette skoleåret er det: 14.08, 16.10, 04.01og 14.05. den siste 

planleggingsdagen står litt åpen i forhold til flyttingen, men det blir en dag etter 

skolens sommerferie har startet. 

 

I ferier er det kjernetid mellom kl. 10.00 og kl. 15.00. Vi ber derfor om at barn er kommet til 

klokken 10.00 og helst ikke hentes før kl. 15.00 i. Det er for at vi kan ha mulighet til å komme 

ut på turer. Hvis dere har behov for å hente tidligere, så ta kontakt og avtal med oss. 

 

Vi ber dere om å respektere åpningstidene, slik at alle er hentet innen kl. 16.30, - i og med at 

de ansattes arbeidstid er over da. 



Hvis barnet ikke blir hentet innen 16.30 vil de ansatte ringe de numrene vi har fått av dere. 

Hvis vi da ikke får tak i noen innen 17.00 vil det bli ringt til barnevernsvakt 

DAGSRYTME 
 

FØR SKOLETID, KL. 07.30 - 08.30: 

- Barna som har behov for det spiser eventuell medbrakt frokost. 

- Rolig lek, tegning, spill. 

 

ETTER SKOLETID : 

- Innkryssing / registrering 

- Frilek / aktivitet  

- Måltid ca. kl. 14.00  

- Utelek ( av og til rett på aktiviteter ) 

- Aktiviteter  

- Frilek  

 

 

 

 

MÅLTID 

 

Barna får et måltid på SFO. ( Det er ikke mulig å få til i koronatiden når vi må være delt.) Vi 

tilstreber en sunn kost.  

Menyen er:  

Mandag: brødmåltid 

Tirsdag: havregryn eller Cheerios 

Onsdag: ostesmørbrød ( bortsett fra når det er bursdagsfeiring) 

Torsdag: fiskekaker eller karbonader på skive 

Fredag: varierer, kan være pastaskruer (fullkorn) med kjøttsaus, skinkesalat, taco, fiskepinner 

i pølsebrød, pizza, havregrøt eller noe annet.  

 

 

 

 

         
 

BURSDAGSFEIRING 
 

Hver siste onsdag i måneden feirer vi bursdag til alle som har hatt bursdag den måneden. Vi 

har samling hvor de får krone og får velge bursdagssang. Etterpå spiser vi pølser og 

sjokoladekake. Unntakene er at før jul og sommeren feirer vi siste onsdag før ferien. Hvis 

noen av dem som skal feires ikke har dag på SFO på onsdager, er de alltid invitert til å komme 

for å være med på egen feiring! 

 

 



 

 

ADMINISTRASJON 

 

Leder av SFO er pedagogisk, administrativt og økonomisk ansvarlig for den daglige driften av 

skolefritidsordningen. SFO – leder er en del av skolens ledelse. SFO-leder er blant annet med 

på planmøter, koordineringsmøter og administrasjonsmøter. I tillegg er det SFO-ledermøter og 

sonemøter. 

Rektor er ansvarlig for den totale virksomheten ved skolen. 

 

 

 

PERSONALSAMARBEID 

 

Personalet på SFO har personalmøte en gang i uken hvor vi planlegger neste uke, diskuterer 

pedagogiske emner og ulike ting ved den daglige driften, - i tillegg til at vi planlegger videre 

arbeid.  

 

 

 

 

FORELDRESAMARBEID 
 

Et godt foreldresamarbeid vil være av stor betydning for barnets opphold på SFO. Dere er 

eksperter på egne barn, så fortell gjerne litt om ditt barn til oss. Hvis deres barn forteller dere 

noe som er leit, gi oss beskjed om det slik at vi kan gjøre noe med det. 

Vi prøver så godt vi kan å gi tilbakemelding til dere om det skulle være noe har skjedd med 

ditt barn. Vi prøver også ellers å gi litt tilbakemelding generelt, men det er til tider veldig 

hektisk. Ta gjerne kontakt dersom det var noe dere ville ha visst litt mer om. 

 

 

 

 

FORELDREMØTER / FORELDREKONFERANSER 

 

SFO holder et foreldremøte for 1.trinn en gang på høsten. ( Ble annerledes i år p.g.a. korona.) 

Når det gjelder foreldrekonferanser så setter vi i utgangspunktet ikke opp det. Skulle likevel 

noen ønske en samtale, er det bare å si ifra, - så skal vi finne tid som passer for begge parter. 

 

 

 

 

BESKJEDER MELLOM HJEM OG SFO 

 

Hovedkommunikasjonen av beskjeder skal nå være gjennom IST: 

www.kristiansand.direktesfo.no 

 

Hvis deres barn skal hjem på andre tider, hentes av andre eller ha fri, må vi ha beskjed i IST. 

(Eventuelt en sms.) Dette er på grunn av barnas sikkerhet og for å hindre misforståelser. 

http://www.kristiansand.direktesfo.no/
http://www.kristiansand.direktesfo.no/


 

For eksempel;  

• Barnet skal ikke på SFO = sett barnet på fri 

• Ta buss / sykle = Avtale: velg: gå hjem; skolebuss/ sykle; klokkeslett; evt en beskjed i 

tillegg. Hvis det er fast beskjed; trykk på gjentas, og velg når. 

• Skal være med hjem til noen andre på SFO = velg lekeavtale 

 

 

Det ligger brukerveiledning på hjemmesiden til oppvekstsenteret. 

 

 

 

 

SKIFTETØY 

 

Nå kan en pose med skiftetøy ligge i  kurv på SFO. Posen bør inneholde genser, bukse, 

sokker, strømpebukser / stillongs, undertøy og ellers det som er naturlig for årstiden.  

 

Barna må ha klær som tåler aktiviteter både inne og ute. Leken er normalt av en slik karakter 

at barna blir skitne eller kan få flekker på tøyet sitt. 

Vi er ute i all slags vær, og barna må ha med seg utstyr til dette ( som støvler, regntøy, varme 

plagg….). 

 

På SFO bør alle bruke innesko eller tøfler når det begynner å bli vått og kalt ute.  

 

Det er en stor fordel både for dere selv og for oss hvis dere merker alt tøy med navn, eller i 

det minste initialer. 

 

 

 

 

   

                                 


