
Svarfrist for å melde ønsker om sfo i skolens ferie er Fredag 11.juni 2021 
 

 

       

Hei og velkommen til Tunballen Sfo 
 

Her følger praktisk og viktig informasjon til deg/dere som skal begynne på sfo  

på Tunballen skole.  

 

Søknad om SFO, og eventuelle endringer av plass gjøres digitalt på 

Foreldreportalen:  

https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/barnehage-og-skole/skole-og-

sfo/skolefritidsordningen/ 

 

Søknadsfrist til SFO er 1. mars hvert år. Ifølge vedtektene beholder dere 

tildelt plass til barnet går ut av 4. trinn, eller til den sies opp. Det er derfor kun 

nye elever som skal søke om sfo-plass for neste skoleår. For priser og mer 

informasjon se lenken over.   

 

NB! Husk å gi meg informasjon ang allergier, og om barnet kan avbildes på 

skolens nettsider eller ikke. Gjør gjerne dette på mail. Spør dersom noe er 

uklart.  

 

Skolens hjemmeside: 

Det er slutt på ranselpost nå så all informasjon skjer digitalt.  

Det er derfor viktig at du abonnerer på nyheter fra sfo for å få all informasjon!! 

Dette gjøres på: www.minskole.no/tunballen  

Her legger jeg ut månedsplaner, feriepåmelding og annen informasjon som er 

viktig at dere får med dere. Jeg legger også ut bilder fra aktiviteter og fra vår 

hverdag på sfo ☺  

 

Feriepåmelding:  

Du må alltid gi beskjed om behov for sfo i ferier. Påmeldingsskjemaer for sfo 

for skolens ferie og fridager blir også lagt på skolens hjemmeside.  

 

Bruk at bestilte timer på sfo i skolens ferier: 

Du kan bruke dine timer på færre dager enn vanlig når skolen har ferie.  

Eks: Du er på sfo 4 dager i uka til vanlig, men i ferien vil du bare være her 2 

dager. Du fordeler dine timer på disse dagene. Du kan i tillegg kjøpe ekstra time 

(60.-) ved behov. Trenger du hele dager (f.eks. 0700-1600) i ferien  så betaler 

du ekstra 276.- kr pr. dag for den tiden barna vanligvis er på skolen. Sfo har 

åpent fra kl 07-16.30 i ferier. Vi møter opp i brakka.  

 

Oppstart sfo:  

SFO-året begynner mandag 2.august. Frist for å levere skjema/maile inn 

behov er satt til fredag 11.juni. Husk å gi beskjed om hvilken dato og 
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klokkeslett deres barn skal begynne på sfo. Skjemaet ligger under 

dokumenter på https://www.minskole.no/tunballen/seksjon/3003 .Dette 

skjemaet sendes pr mail til: mette.danielsen@kristiansand.kommune.no . 

Meldes behov etter denne fristen, så kan jeg ikke garantere plass da 

personalet blir satt rett etter den datoen. Hva som skjer på sfo i denne 

tiden vil også bli lagt ut her ☺ Vi har planleggingsdag tirsdag 16.august og 

onsdag 17.august, og da er sfo stengt. 

 

Når skoleåret starter torsdag 19.august:  

Sfo åpner kl 0700. Alle barna blir da levert i brakka ved parkeringsplassen. 

Vi voksne følger barna opp til skolen ca kl 8.15. Sfo stenger kl 16.30. Vi 

holder da til i sfo sine lokaler på skolen.  

 

-------------------- 
 

Mat:  

Elevene kan spise frokost på morgensfo, men de må ha med egen niste. Dette 

gjelder i ferier også. Elevene må i tillegg ta med en niste til ettermiddags-sfo. 

Følg med på informasjon om når vi gjenopptar fellesspising på sfo, hvor vi lager 

mat til elevene.  

---------------- 

   

Vi er ute i vind, og vær. Så da er det viktig å ha ekstra skift og utetøy 

liggende på sfo.   

 

------------------- 

Henterutiner: 

Vi må vite hvem som kan hente ditt barn. 1.trinn må hentes på sfo, vi sender ikke 

elever på 1.trinn.  

Ved henting må det være kontakt mellom dere og oss. Ser vi deg ikke med en 

gang, så gi beskjed om at du henter ditt barn. Vi skal ”krysse ut” barna før de 

går hjem.  

 

Dersom ditt barn ikke skal bruke sfo i oppsatt tid, må vi ha beskjed. Du kan 

sende meg en mail, eller sende en sms til sfo sin telefon: 948 45 881. 

 

Godt samarbeid, og åpne kanaler for felles forståelse er viktig ☺  

 

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt.  

  

Mvh Mette F. Danielsen 

Mette.danielsen@kristiansand.kommune.no 

SFO-leder 
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