
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Mål:  

Målsettinga for SFO har sitt utspring i Inndyr skole sin visjon og overordna 

målsetting, men med hovedtyngde på skolefritidsordningens oppgave – 

Sosialisering, frihet og omsorg. Alle barna skal oppleve SFO-hverdagen som 

positiv og trygg. Holdninger som vennskap, respekt og toleranse skal 

understrekes i samvær og lek. 

 

Åpningstider  

Skolefritidsordningen holder til i småtrinnets lokaler.  

Skolefritidsordninga har åpent mandag, tirsdag, torsdag og fredag: 

Kl.07.15 – 8.40 og kl.14.15-16.15.  

Onsdager er hel SFO dag fra 07.15-16.15. 

SFO stenger og dørene låses kl. 16.15. Det betyr at elevene må være hentet 

innen dette klokkeslettet. Overtidssatsen er kr. 139 pr. påbegynt halvtime ved 

for sein henting. SFO-satsene reguleres 01.01.2017. 

De av elevene som skal spise frokost på SFO, må være her senest kl. 08.10. 

Viktige beskjeder som henting/bringing av andre, skal ringes inn på tlf. 

75760675 eller 48899425. 

11. mnd. SFO-plass: stengt i juli og på planleggingsdager (se skoleruta). 

10 mnd. SFO-plass: følger skoleruta. 

 

     

 

 

      

 

 

                                      

 

 

 

 

 



DAGSRYTMEN – for hele SFO-dager (onsdager): 

07.15 –   Skolefritidsordningen åpner. 

              Fri-lek. 

   Frokost. (Elevene har med frokost hjemmefra). 

09.30-10:30    Leksehjelp til elevene som er påmeldt. (Elevene må være her  

litt før)  

Foreldrene skal avtale med barnet, hva som skal gjøres av  

lekser. Gjerne skrive hva eleven har igjen på ukeplanen. 

             Øvrige elever bør være på innen kl. 10.00. 

11.00     Lunsj (Elevene har med lunsj hjemmefra). 

                         Vi dekker bordet og spiser sammen.  

11.30    Utetid, fri lek og aktivitet. 

Ca. 14.30   Måltid, vi spiser et lett-måltid. (Vi lager måltidet på SFO). 

              Aktivitet / fri lek. 

16.15    Skolefritidsordningen stenger. 

 

Elevene må være på SFO innen kl. 10:00, med mindre annet er avtalt med 

personalet. 

 

DAGSRYTMEN for de øvrige dagene: 

07.15    Skolefritidsordningen åpner. 

            Frokost. (Elevene har med frokost hjemmefra). 

              Fri lek/aktivitet. 

08.30   Vi rydder og klargjør oss for å gå til klasserommet.  

               Tar med skolesekken i klasserommet.                                                     

Ca: 14.30   Vi spiser et lett måltid. (Vi lager måltidet på SFO). 

              Fri lek og aktivitet. 

16.15    Stenger skolefritidsordningen. 

  

Frokost: 

Vi ber om at elevene som skal spise frokost før skolestart, er på SFO innen kl. 

08.10. 

Onsdager kan elevene spise frokost fram til kl. 09.00. 

 

Lett-måltid:  

Barn med intoleranse eller allergier har mulighet for å få mat tilpasset sitt 

behov. Ved spesielle behov, så ta kontakt med personalet. Alle elevene bør ha 

vann/drikkeflaske med hjemmefra. Husk merk matbokser og drikkeflasker.  



 

Klær: 

Vi ber foreldre/foresatte merke alt av skifteklær, innesko, uteklær og skotøy 

med elevens navn. Husk at eleven alltid trenger klær til uteaktivitet – klær etter 

vær. 

Solkrem/kuldekrem: 

Hvis du ønsker at ditt barn skal smøres med solkrem/kuldekrem må dette være 

med hjemmefra og barnet må være smurt om morgenen hjemme. Ved behov for 

senere smøring, skal eleven selv smøre seg. Vi hjelper til der de ikke «rekker».  

 

Leker:  

Vi har felles leker på SFO, og vi ønsker derfor at det ikke bringes med leker 

hjemmefra. De elevene som har 11.mnd plass i SFO, kan ta med spill/spillebrett 

etter avtale med personalet. 

 

Beskjeder:  

Vi må ha beskjed fra foreldre/foresatte hvis ditt barn skal avslutte SFO-dagen 

for å dra videre på eventuelt andre aktiviteter eller blir hentet av andre enn 

foreldre/foresatte. Det må da gis skriftlig melding i meldingsboken eller 

beskjed per telefon:      

  75 76 06 75 (SFO) 

  75 76 06 70 (administrasjon) 

  48 89 94 25 (mobiltelefon) 

Du/dere kan sende melding om fravær på mobilen. Mobiltelefonen tar vi med oss, 

når vi er ute eller går på tur. 

Aktiviteter: Aktivitetene på SFO følger årstidene. 

Hospitering: 

Hvis du har behov for hospitering, skal det avtales i god tid, og senest dagen før. 

Ved hospitering i ledig plass betales det 270 kroner. Ubenyttet plass vil bli 

fakturert. 

Med vennlig hilsen oss på 

Merete, Monica, Kjellaug, Else, Veronika og Eva. 

Inndyr skole høsten 2016, SFO 


