
Velkommen til Torridal SFO 
 

 

Info om SFO 
Skolefritidsordningen er et tilsyns, omsorgs og leketilbud for barna til og med 4 

klasse. Når barna er ferdige med skoledagen går de hit hvor de kan leke, være 

med på ulike aktiviteter, spise og utfolde seg i trygge omgivelser. 

SFO skal så langt som mulig skal ta utgangspunkt i barnas egne ønsker og behov 

og tilrettelegge i samsvar med dette. 

Gjennom lek, kultur, idrett og friluftsliv, samt omsorg og tilsyn skal SFO være 

en arena for opplevelse, allmenndanning og læring.  

 

 

Hovedmålet for SFO, Opplæringsloven § 13-7, sier blant annet: 
Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter. 

Utgangspunktet skal være barnas alder, funksjonsnivå og interesser. Barna skal 

gis omsorg og tilsyn. Funksjonshemmede barn skal gis gode utviklingsvilkår. 

 

I tillegg sier Stortingsmelding nr. 40 (92, 93 ), noe om betydningen av lek: 

”Leken må være et sentralt element fordi den er en del av barnekulturen og 

vesentlig for barns utvikling og vekst. Gjennom leken bearbeider barna en 

større forståelse av seg selv og det samfunnet de skal vokse opp i. Denne 

formen for intellektuell, sosial og kulturell læring, kan ikke erstattes av andre 

læringsformer. Leken er avhengig av at det finnes miljøer der barna selv har 

ansvar for, deler på ledelse og på å innordne seg. Barna trenger tid og ro for å 

fordype seg i lek: derfor er det viktig å finne en god balanse mellom tid for lek 

og andre virksomheter. 

 

 



Administrasjon 
Rektor er pedagogisk og administrativ ansvarlig for den totale virksomheten på 

skolen/SFO. SFO lederen har ansvaret for den daglige gjennomføringen. 

Skolens styre er SFO`s høyeste organ. 

 

Åpningstid 
SFO har åpent hver dag fra 13:30-16:30 (onsdag og fredag 12:20 – 16:30). Om 

morgenen har vi åpent før skolen begynner, dvs hver dag fra kl. 07.30 og til 

08.30. 

 

I skolens ferier og fridager kan barna være på SFO hele dagen fra kl. 07. 

30-16.30. Drar vi på utflukter så går vi aldri før ti, og er tilbake til kl. 15 (hvis 

ikke annen beskjed er gitt). Av hensyn til bemanningen i ferier sendes det ut 

påmelding slik at vi vet om og når ditt barn skal være hos oss. 

 

Onsdag før skjærtorsdag har vi åpent ved behov og stenger kl.12.00 

 

Ved planleggingsdager i SFO er det stengt, men dette får dere beskjed om i god 

tid. SFO kan ta ut 5 planleggingsdager hvert år (oversikt over 

planleggingsdagene kommer på SFO sin hjemmeside og IST direkte).  
 

Dagsplan 
Her er en oversikt over hvordan en «normal» dag på SFO ser ut. Ting kan skje 

som gjør at malen ikke alltid kan følges men dette er «normal» dagen på SFO. 
 

Mandag, tirsdag, torsdag: 

13:30 – 13:45 Utetid 

Ca 13:45 til 14.30 Spising – barna kommer og spiser når de er klare for det 

(enten i klasserom eller ute) 

Etter spising kan barna velge mellom ute/inne eller en aktivitet som vi voksne 

setter i gang (gymsal, forming, film, bingo osv.) 

15.45 – Rydding (alle hjelper til å rydde leker ute og inne som ikke er i bruk). 

16.30 – SFO stenger 

Onsdag og fredag: 

12:20 – 13:30 Utetid 

Ca 13:30 – Spising (enten i klasserom eller ute) 

Etter spising kan barna velge mellom ute/inne eller en aktivitet som vi voksne 

setter i gang (gymsal, forming, film, bingo osv.) 

Ca 15:00 - Frukt 

15.45 – Rydding (alle hjelper til å rydde leker ute og inne som ikke er i bruk). 

16.30 – SFO stenger 



Måltider 
Det serveres et måltid hver dag litt etter skoleslutt avhengig av 

dagsprogrammet.  

 

Det serveres «enkle» måltider som brødmat, gryn og ostesmørbrød på man, tirs 

og tors. Mens onsdager og fredager hvor vi har litt bedre tid serveres det 

måltider som fiskepinner, ris, pasta, pølser, grilling, kjøttboller, fiskekaker, 

tomatsuppe, frukt o.l.  

 

De dagene det ikke er ordinær skole har barna med seg matpakke til ETT måltid. 

(feriene) 

 
 

Aktiviteter 
På SFO kan vi tilby aktiviteter som: Turer, forming, fotball, musikk/dans, 

gymsal, film, utelek, klubb (de eldste), frilek osv. 

 

Det må understrekes at vi jobber i en skolefritidsordning, og selv om vi har noen 

voksenstyrte aktiviteter så er det i hovedsak opp til barna å bestemme hva de 

ønsker å gjøre/være med på. Vi er her for å legge forholdene til rette for barna. 

Vi er her for dem.  

  



Konflikter  
Konflikter/utfordringer har vi hver dag og det ønsker vi å ordne opp i der og da. 

Det er likevel slik at personalet ikke kan se/høre/få med seg alt. Barn som 

eventuelt ikke sier fra til oss må ofte ha hjelp av dere foreldre. Derfor må dere 

ikke nøle med å ta kontakt dersom det forekommer ting vi ikke har sett eller 

fått med oss. En god dialog om både store og små ting er vi uansett avhengig av 

for å få til ett godt SFO/skole/hjem samarbeid. 

 

  
 

Samarbeid med foresatte 
Vi legger vekt på god kontakt mellom personalet og foresatte. Vi mener det gir 

en positiv ringvirkning på barnas dagligliv her på SFO. Det er hyggelig å hilse på 

dere når barna leveres eller hentes, og dere er alltid velkommen innom! 

 

Ved henting av barnet på SFO skal det ALLTID gis beskjed til en voksen om at 

ditt barn går, slik at vi får krysset ut barnet i våre skjemaer. 

 

 

Beskjeder mellom hjem og SFO  
Hoved kommunikasjonen av beskjeder skal være gjennom IST direkte SFO. Her 

kan du lage faste gå/hente avtaler, legge inn timeplan og lignende. Hvis deres 

barn skal hjem på andre tider, hentes av andre eller ha fri, legger du det inn her 

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

misforståelser. For mere info om IST direkte se eget info skriv på SFO sin 

hjemmeside 

 

 

 

 



Tøy 
Skiftetøy: Vi ønsker at det til enhver tid ligger minst ett ekstra skift på plassen 

til barna, fra innerst til ytterst. Husk å fylle på når barnet kommer hjem med 

vått eller skittent tøy.  

Barna bør ha innesko på plassen sin slik at vi slipper kalde, våte eller skitne 

føtter på SFO.  

Merking av tøy: Det er viktig at dere merker tøy til barnet slik at vi lettere kan 

finne igjen tøy som blir mistet.  

 

 

Mål 
SFO sitt mål er at vi skal hjelpe barna til å vokse opp til å bli selvstendige, ta 

ansvar for egne handlinger og være gode medmennesker. Aktivitetene skal være 

tilrettelagt slik at barna har lyst til å holde på med dem, føler seg trygge i 

omgivelsene, motiverer, tilfredsstiller og er utfordrende. Leken og fellesskapet 

er viktig. Vi ser det som vår oppgave å hjelpe ungene til å leke, ta hensyn, og få 

dem til å utvikle en positiv sosial atferd. Det er lagt opp til at barna skal ha det 

fritt og selv kunne bestemme seg for hva de ønsker å være med på. Vi ønsker å 

gi barna muligheter til variert lek og deltakelse i ulike aktiviteter ute og inne. Vi 

gir barna valg.  

 

 

Viktige suksessfaktorer hos oss 
• Personalet skaper trygghet og trivsel og arbeider aktivt for å forebygge 

mobbing  

• Personalet veileder og hjelper det enkelte barn til å samhandle med andre på 

en positiv måte 

 • Personalet motiverer og inspirerer barna til å følge regler og rutiner for god 

samhandling  

• Personalet gir barna mulighet for medbestemmelse, slik at de opplever å bli 

hørt og at deres meninger blir tillagt betydning  

• Foresatte opplever at det er gode relasjoner mellom barn og voksne 

 



Oppsigelse av plass 
Det er en mnd. oppsigelses/reduksjons-tid (fra dagens dato) av plassen. Endring 

av plass gjøres via foreldreportalen på Kristiansand kommunes hjemmesider.  

Det finnes også differensierte plasser. Dere betaler etter akkurat de dager i 

uken dere benytter SFO. Økning av plassen kan gjøres umiddelbart.  

 

 

Spesielle hensyn 
Det er både viktig og nødvendig at vi får beskjed med en gang dersom barna har 

allergi, astma, epilepsi eller annet som gjør at vi skal være spesielt observante. 

Foreldre med andre religionsbakgrunner og som har egne ønsker for barna må 

også ta kontakt. (f.eks. mat, jul/påske aktiviteter o.l.) 
 

Hjelp oss å holde kontaktinfoen oppdatert. Gi oss beskjed hvis det er endringer 

på telefon nummerer, email, adresse og lignende. (eller oppdater selv i IST 

direkte SFO). 

 

 
• Mobil nr. er:         480 16920 

• Email SFO leder er: stian.fritzman@kristiansand.kommune.no 

 

Vi gleder oss til et spennende nytt SFO år sammen med barnet 

ditt/deres ☺   

 

Med vennlig hilsen 

De voksne på Torridal SFO  

mailto:stian.fritzman@kristiansand.kommune.no

