
 

HALVÅRSPLAN FOR 2.TRINN/ GRASDAL SFO  

til desember 2020. 

GRASDAL SFO: 2.TRINN 

2.TRINN MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

Måltid: 
kl.14.00 

Varmmat  
 

Brødmat 
frukt 

Brødmat 
frukt 
 

Vennskapscafe.  

Havregryn og 
biola/blåbær 
og bringebær 
og nøttemix. 

Brødmat 
frukt 

Uke 38  
 
Uteleker på 
skoleplassen 

 
Inne-
aktiviteter 
med 
lekegrupper, 
forming og 
konstruksjon 

 
Lekegrupper 
ute. 

 
Gymsal: 
Hjørnefotball 

Utedag. Vi er 
inne fra ca. kl 
13.30 og har 
lekegrupper/ 
formings-
aktiviteter. 
 

Uke 39 Div.uteleker  
Hobbydag 

Utedag på 
skolens område. 
 

Gymsal: 
Barna velger 
idrettsgren 

Div.ute-
aktiviteter. 
Kinodag fra kl. 
14.00 

Uke 40 Utedag fram 
til kl 14.00 

 
 
Lekegrupper 
på 
avdelingen 

Utedag. 
God 
kommunikasjon 
mellom barna 
og de voksne, 
mellom barn-
barn og mellom 
voksne-voksne. 

Gymsal: 
Styrketrening 

 
 
Utedag på skolens 
område. 

 

Uke 41 Høstferie/ 
SFO holder 
åpent denne 
uken for 
påmeldte 
barn. 

 
Høstferie 

 
Høstferie 

 
Høstferie 

 
Høstferie 

Uke 42 Utedag på 
skolens 
område 

 
Biblioteket/ 
små grupper 

 
Vi har div.ute-
aktiviteter på 
skolens 
område. 

Gymsal: 
Hinderløype 

 
Ulike formings-
aktiviteter. 

 
Uke 43 

Div. 
ute-
aktiviteter. 

 
Lekegrupper 

 
Utelek i skogen. 

Gymsal: 
Hjørnefotball 

Kinodag på 
avdelingen fra 
14.00  

 
Uke 44 

Ute-
aktiviteter  

 
Hobbydag 

Vi tar turen til 
ballbingen. 

Gymsal med 
ulike 
aktiviteter. 
 

Ute og 
Inneaktiviteter. 
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Uke 45  

Utedag fram 
til kl.14.00 

 
Div.inne-
aktiviteter. 

Utedag fram til 
kl 13.30 
-Formings-
aktivitetter fra 
kl 14.30 etter 
måltid. 

Gymsal: 
Ballspill 

Planleggingsdag 
for skole/SFO. 

Uke 46  
Lekegrupper 
ute 

 
Hobbydag 

Utedag/ 
Leke-grupper 

Gymsal: 
Kanonball 

Kunstutstilling: 
Vi maler på 
staffeli ute. 

Uke 47  
Utedag 

 
Lekegrupper 

Uteleker Gymsal: 
Styrketrening 

 
Utedag 

Uke 48  
Utedag fram 
til kl.14.00 

Maling, 
farging og 
tegning. 

Lek i skogen. Gymsal:  
Barna velger 
idrettsgren. 

Div. 
uteaktiviteter. 

Uke 49  
Uteleker 

Div.inne-
aktiviteter. 

Div.uteleker Gymsal: 
Hinderløype 

 
Utedag 

Uke 50  
Vi går til 
ballbingen. 

 
Lekegrupper 

Vi lager stafett 
løp på 
skoleplassen. 
 

Juleaktiviteter/
hobbydag 

 

Utedag og 
Kinodag etter  
kl 14.00 

Uke 51 Innedag med 
jule-
aktiviteter. 

 

Vi lager 
julepynt

 

Utedag fram til 
kl 13.30 
-Formings-
aktivitetter fra 
kl 14.30 etter 
måltid. 

Juleaktiviteter/ 
hobbydag 

 

 
Uteaktiviteter 

Uke 52 Juleferie/ 
SFO holder 
åpent for 
påmeldte 
barn. 

Juleferie/ 
SFO holder 
åpent for 
påmeldte 
barn 

Juleferie/SFO 
holder åpent 
for påmeldte 
barn. 

Julaften/ 
SFO er stengt. 

1.juledag/SFO 
holder stengt. 

Uke 53 
 

SFO holder 
åpent for 
påmeldte 
barn. 

SFO holder 
åpent for 
påmeldte 
barn. 

SFO holder 
åpent for 
påmeldte barn. 

Nyttårsaften/ 
SFO holder 
stengt 

1.NYTTÅRSDAG/ 
SFO holder 
stengt. 

●2.TRINN: SFO har utedager mandag, onsdager og fredager fram til kl 14.00.  

Tirsdager og torsdager er innedager med lekegrupper og hobbyaktiviteter.  
Vi bruker gymsalen sammen med 2.trinn om torsdagene. 
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Liten avdeling: (1.trinn-2.trinn): Mariana , Kjersti, Gunn Torill, Grethe, 

Linn, Birte og Kine.  

 Stor avd:» (3.trinn-4.trinn): Nils Atle, Birte og Henriette.  

 (Birte er på stor avdeling om mandager og fredager. Kine er på stor 

avdeling om onsdagene fram til kl 14.00).  

 

●Barna spiser matpakken sin på SFO hver dag kl 14.00. Da prater vi sammen 
med barna og har ofte ordleken «hopp i havet». Barna skal si en bokstav, og 
gjette det riktige ordet. 
 
Vanligvis serverer vi varmmat om mandagene på SFO, se meny over i 
halvårsplanen. Vi håper vi får lov til å starte opp igjen med måltider på SFO 
snart. 
 
●Vi har kinodag en fredag i måneden. Dette synes barna er veldig kjekt å få 
slappe litt av etter en utedag på SFO fra kl 2.15-14.00. 
 
●Leken er hoveddelen i SFO-tibudet. Barna får velge mellom flere 
aktivitetstilbud:maling,forskjellige teknikker, konstruksjon,trolldeig, 
klippe/lime,sy/tekstil osv. De ulike aktivitetene på avdelingene er valgt ut fra 
barnas alder, utvikling og interesse. 
 
●Gjennom sosial kompetanse lærer barna empati og rolletaking.  
Fellesskap gir trygghet, trivsel og tilhørighet som gir grunnlaget for læring. 
 

●Forbehold om endringer! 

Mvh oss på SFO. 

(Skolefritidsordning). 

                                                                 


