
 

HUSK:  
• Våren er kommet, og vi er mye ute. Husk å se om 

barnet ditt har nok klær.  
• Det blir lagt ut bilder jevnlig på 

http://www.minskole.no/tunballen/seksjon/3003  
Dersom du IKKE vil at ditt barn skal bli avbildet på 
nettet så må dette gis beskjed om ☺ 

• FØLG MED PÅ SFO SIN HJEMMESIDE FOR VIKTIG 
INFORMASJON 

• Mobilt team er en støttetjeneste for alle skolene 
og sfo’ene i Kristiansand kommune. I en periode 
framover kommer mobilt team til å være på sfo for 
å støtte oss i vårt arbeid.  

• Fredag 27.mai har skole og sfo planleggingsdag. Vi 
holder da stengt på sfo.  

 
 

FRILEK UTE 
 
Vi er MYE ute. Vi vil ha 
Mye lek, vi går turer, 
har naturstier etc på 
sfo. 
 

 
 
 

KUNST OG HÅNDVERK 
 
Vi tar gjerne med 
maling og fargestifter 
ut i naturen, så vel 
som bruk inne.  
 

 

GYMSALEN 
 
Gymsalen blir brukt 
flittig, spesielt ved dårlig 
vær.  
 

 

13.MAI FEIRER VI 17.MAI PÅ SFO. ALLE ER 
VELKOMMEN DENNE DAGEN FRA KL 13-15.  

VI SKAL HA LEKER OG PØLSER OG IS       

VELKOMMEN! 
 

TUR 
 

Vi holder vi oss mest i 
nærområdet til skolen, 
slik at de nye barna 
blir kjent med 
skolensområde, og sfo 
sine grenser.  
 

LESEKROK/BIBLIOTEK 
 

 

INNEAKTIVITETER 
 

Når vi er inne så har vi 
fokus på at alle er 
inkludert, og at alle føler 
seg sett.  
 
 

TIMEPLAN: 
Før skolen: 

➢ På skolen fra kl 07-08.15 

Etter skolen:  
➢ Overgang skole-sfo, innkryssing. 
➢ Måltid: Matservering på sfo ca kl 14. 

➢ Grupper/lek-aktiviteter ca mellom kl. 13.00 til 16.00. 
➢ Sfo stenger 16.30 

➢ Variasjoner kan forekomme 
➢ I ferier vil sfo bli organisert annerledes. Informasjon blir å finne på månedsplanen og på 

oppslag «Sfo informasjon» ved inngangen til 1.trinn. 
 

 

SPISING 
Sfo serverer et måltid 
til barna. Vi har her 
fokus på sunn mat, 

fellesskap, ta hensyn 
og bordskikk.  
I ferier så tar barna 
med 2 nister.  
 
 

SFO-ROM 
 
I år har vi fått 2 ekstra leke-rom til disposisjon. 
Her kan barna leke med klosser, biler, dukker, ha 

bord-aktiviteter og lese.  
 
 

 

http://www.minskole.no/tunballen/seksjon/3003


 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 


