
VELKOMMEN TIL NYTT ÅR PÅ SFO 

Da verden enda er i pandemi-unntakstilstand, så har vi fremdeles tydelige retningslinjer for 

hvordan sfo-hverdagen skal organiseres. Vi er fortsatt nøye med håndvask/spriting, og å dele 

barna inn i kohorter. For å unngå for mange kontakter, så har ikke dere foreldre/foresatte 

anledning til å gå inn på skolen. Når dere kommer opp til sfo og skal hente barnet deres så 

stikk hodet inn i døra – så vil vi finne ditt barn, og sende han/henne ut til deg       Trenger dere 

hjelp til å se om barnet deres trenger mer skift etc, så gi oss beskjed, og vi vil hjelpe dere med 

det. Vi prøver å være så oppmerksomme som mulig på å se dere når dere kommer       Er vi 

opptatt med barna deres så kan dere og ringe oss. Telefon nr står nedenfor, og det henger 

lapp utenfor sfo med informasjon og telefon nr.  

Som sagt så deler vi barna inn i kohorter. Dette gjør vi etter retningslinjer vi får. Kohortene blir 

spredd utover skolen, både inne og ute. Skolen har mye gøy å by på       Vi bruker sfo-

avdelingen, gymsalen, keramikkrommet, sfo-rommet (som er tilpasset lek og kreativitet), og 

vi bruker også brakka innimellom. Når vi er så heldig å ha så mange gøye steder vi kan være 

med barna, så er det viktig for oss at vi rullerer og lar alle barna få glede av det skolen tilbyr. 

Vi er og veldig opptatt av å lytte til barna/barnegruppa om hva de har lyst til å gjøre når de er 

hos oss. Sfo er et frivillig tilbud for barn. Så for oss er barns medvirkning, lek, glede og det å 

være sammen med andre det som er vårt hovedfokus. Når dere henter barnet deres så vil 

dere derfor oppleve at vi er litt spredt. Tips: er det lys i brakka, så titt gjerne innom og se om 

ditt barn er der       NB! Når været tillater det, så drar vi gjerne på tur       

Har dere spørsmål eller liknende så kan det rettes til meg. Vi får fortsette dugnaden, og 

allikevel håpe at denne situasjonen vil være under kontroll snart.  

 

Med vennlig hilsen Mette og personalet 

 

SFO-TLF: 948 45 881 

Mette: 924 50 722 


