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Velkommen til Røkland SFO. 2020/2021 
 

Vi vil med dette ønske velkommen til et nytt SFO år, og spesielt velkommen til nye barn hos 

oss. Det er ca. 50 barn innmeldt på SFO dette skoleåret. De som jobber på SFO er:  

 

SFO leder: Lill Nybakk,  

 

I tillegg jobber disse på SFO i år: 

Torgunn Johansen, Marit Jensen, Line Hargaut Angelsen, Marita Kristin Jensen. Tina Mari 

fortsetter som lærlig.  

 

ÅPNINGSTIDER; 

 SFO har åpent før og etter skoletid fra kl. 06.30 - 0855 og fra kl. 1340 - 16.00. 

 1. og 2. trinn er på skolen tirsdag og onsdag fra kl.0855 – 1440 og de andre dagene fra 

kl. 0855 – 1340.  

 3. og 4. trinn er på skolen tirsdag og fredag fra kl. 0855 til 1440. De andre dagene har 

de SFO, leksehjelp eller barneidrett fra kl. 1340 – 1440. 

 

 Planleggingsdager 2020-2021: 13.- og 14. august, 20. november, 6. april og 14.mai 

 

MÅL OG AKTIVITETER; 

 

Røkland SFO skal være et sted der barna får:  

 Tilsyn, omsorg og trygghet gjennom respektfull behandling. 

 Læring gjennom allsidige og fysiske aktiviteter. 

 Sosial utvikling i samspill med andre barn, aldersblandet. 

 

Vedtekter: 

Kommunens vedtekter, SFO `s planmål og pedagogiske plattform ligger i bunn for det 

arbeidet vi gjør. Disse dokumentene finner dere på skolens hjemmeside 

(http://www.minskole.no/roklandskole), merket SFO. Der vil dere også finne 

serviceerklæring, påmeldingskjema, oppsigelsesskjema og annen informasjon. De som har 

behov, kan be om papirutgaver av disse dokumentene. 

 

 

Barneidrett med Håvard Edvardsen. Dette er en gang pr måned for 3. og 4. trinn, onsdag 

fra klokken 1340 – 1430. SFO har tilgang på gymsal 1 gang pr måned og svømmehall hver 

onsdag fra klokken 1340 – 1430. 

 

 

 

 

 

 



Årets rytme 2020-2021: 
Her er det en oversikt over noe av det vi holder på med. Det kan godt være at vi gjør endringer i 

løpet av året. Uteaktiviteter etter været og føret. 

August  Mandag 3.aug, åpner SFO etter ferien 

 Torsdag 13. og fredag 14. aug. er SFO stengt pga planlegging. 

 Første skoledag er mandag 17. aug 

 Tilvenning nytt skoleår. Bli kjent med rutiner og skolemiljø 

September   1. september er søknadsfrist for SFO i høstferien. 

 22. september. Personalmøte. 

 Ut på tur aldri sur (mye frilek og uteaktivitet) 

 Barna pynter kort med bilde av seg selv 

 Knekkebrød med pålegg serveres ute. 

Oktober   Høstferie 7.,8.og 9. okt. SFO har åpent. 

 Lage bilder med trykk, veve og male mm 

 Steke pinnebrød ute. 

November   11. november. Personalmøte. 

 15. november er søknadsfrist for SFO i juleferien. 

 Elevfri 20.nov. SFO stengt grunnet planlegging 

 Mange barn på sfo gjør at vi begynner tidlig å lage julegaver 

  

Desember  Siste skoledag før jul er 18.des. SFO har åpent 21.-23. 

desember, (24. desember til kl. 12.00), 28., 29., 30. og 31. 

desember (31.til kl 1200).   

 Juleaktiviteter (hemmeligheter), pynte SFO og juletreet, lese 

julebøker, film, gløgg og bespisning.  

 «Julebord» for alle SFO-ungene. 

Januar   Skolestart 4. januar 

 15. januar er søknadsfrist for SFO i vinterferien. 

 23. januar. Sola kommer.  
 Vi feirer at sola er kommet tilbake. Gul frukt 

 Vi begynner å lage ting til Blåfrostutstilling 

 Vinteraktiviteter ute 

Februar   15. februar er søknadsfrist for SFO påskeferien. 

 22. februar. Personalmøte. 

 Markering av Blåfrost. Utstilling på Kaleido. 

 Mat ute. 

Mars   Vinterferie 1.til 5.mars. (uke 9) SFO er åpen. Barna kan ha 

med ski 

 Steke fiskekaker ute på bål. 

 Påskeverksted 

April  1. april er søknadsfristen for de skolefrie dagene fra påske og 

fram til skoleslutt. 

 Påskeferie uke 13, 29.mars-6. april SFO har åpent 29.-31. 

mars (31. mars til kl. 1200). 6. april stengt pga planlegging. Ut 

å feire at våren er kommet.  



Mai   1. mai er søknadsfrist for SFO i de to ukene etter skoleslutt.  

 Elevfri 1.mai, 14. 17.mai. 2.pinsedag 24.  

 6. mai. Personalmøte. 

 14.mai er SFO stengt på grunn av planlegging.  

 Onsdag 12.mai leker ute med potetløp og kasting på boks. Vi 

spiser is. Vi pynter SFO til 17. mai. 

 Felleslek ute i skolegården/skogen bak skolen. 

Juni   1. juni er søknadsfristen for SFO i ukene før skolestart. 

 SFO mesterskap. LØP, HOPP OG SPRETT. Vaffelservering. 

 Siste skoledag er 18.juni. SFO har åpent uke 25, 26 og 27. 

Juli   SFO har stengt uke 28, 29, 30 og 31. 

Hele året  Fokus på mye fri aktivitet, der barna leker inne og ute. 

 
 

 

VIKTIG INFORMASJON 

 

Betalingssatser SFO 

Betalingen skjer etter de satser som er fastsatt av Saltdal kommune 

Betalingssatsene er:  

- Inntil 10 timer pr uke: 875 kr pr måned 

- Inntil 20 timer pr uke: 1230 kr pr måned 

 

Søsken gis moderasjon tilsvarende 50% av første barn. Søskenmoderasjon gis alltid på 

laveste betalingssats. 

 

For opphold utover ordinær åpningstid (for sein henting uten at det er avtalt) betales 100,- 

pr time. 

For timeplassering betales kr 50,- pr time. 

De dagene elevene har kortdag på skolen, er SFO gratis mellom 13.40 og 14.40. 

  

Kostpenger er kr 200,- pr barn pr skoleår. Dette kommer det regning på fra Saltdal 

kommune. Dette gjelder også de elevene som har bare gratis-SFO, siden det serveres noe på 

mandager når alle klassene har SFO. 

 

I forbindelse med Koronaen, kan ikke foreldrene komme inn på skola. Vi ber om at dere ringer 

mobilnummeret som står oppslått på døra, så kommer det en fra SFO og henter barnet / 

leverer barnet. 

 

OPPTAK/OPPSIGELSER/ENDRINGER AV SATS 

 

SFO-plassen beholdes til utgangen av 4. klasse, hvis ikke den blir sagt opp. Det er en måneds 

skriftlig oppsigelse. Hovedopptak av nye barn (elever i 1. klasse) skjer i vårsemestret med 

søknadsfrist 1. mars. Det er mulig å endre oppholdstid i løpet av skoleåret. Dette må gjøres 

skriftlig. 



 

 

 

 

PRAKTISKE OPPLYSNINGER 

 

 Husk å merke klær/skotøy. 

 Alle MÅ ha med skiftetøy. Dette legges i kurv i garderoben, eller henges på knagg i en 

sekk/pose. 

 Elever som er på skolen, men ikke skal være på SFO, MÅ gi skriftlig beskjed til 

lærer/assistent i skolen. Gi også beskjed om barnet blir hentet av noen andre enn mor 

eller far.  

 Telefonbeskjeder bør gis til lærer og / eller SFO sin mobiltelefon.  

 Elevene spiser to måltider i skoletiden. De av barna som er påmeldt SFO på morgenen, 

får anledning til å spise egen matpakke på SFO før skolestart. Mange elever har behov 

for å spise også når de kommer på SFO kl. 1340. (det har vært snakk om at de som 

skal på SFO, tar siste spisinga der for ikke å «ta» av undervisningstida Dette må 

vi komme tilbake til før vi ferdigstiller dette dokumentet) 

 Sjekk om barnet ditt har nok mat med seg.  

 

 

 

 

 


