
VELKOMMEN TIL SFO PÅ

ÅLGÅRD SKOLE

2022/2023

Læring med trivsel

Åpningstider: 07:00 – 16:30

Kontaktinfo:

Ålgård Skole, Rettedalen 13, 4330 Ålgård

91817312 (1.trinn) , 97405084 (2-4.trinn)

Om skolefritidsordning – SFO på Ålgård skole
SFO på Ålgård skole er en kommunal skolefritidsordning som drives etter kommunale

retningslinjer.

Vi holder til i 2. etg, der SFO har sin egen base. SFO har sambruk med skolen og benytter

gymsal, heimkunnskapsrom, sløydsal, mediatek og klasserom. I år har ca 100 barn fått plass

hos oss. Barna går i 1. – 4. klasse. Det er ansatt 1 leder og 13 miljøarbeidere på deltid ved

SFO. Disse jobber i tillegg i skolen. Dette er med på å få helhet og sammenheng i

skolehverdagen. Barna møter de samme voksne og de samme reglene på de ulike arenaene.

SFO samarbeider nært med skolen.



Mål og innhold:
SFO skal med utgangspunkt i rammeplanen legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter

som er tilpasset barn i ulik alder og med forskjellig funksjonsnivå.

Vi ønsker at innholdet i SFO skal være utformet slik at barna møter et allsidig leke- og

aktivitetstilbud med muligheter for nye erfaringer, opplevelser og utvikle sosial kompetanse.

Gjennom å gi barn muligheter for aktiv deltakelse i lek, kultur- og fritidsaktiviteter sammen

med andre barn kan SFO bidra til å utjevne sosiale forskjeller.

Satsingsområder:

● Hvert barn skal bli sett, hørt og verdsatt.

● Barn lærer og trives med fysisk aktivitet ved å bruke skolens uteområde, gymsal og

nærområdet.

● Gi barn mulighet til å lære sosial kompetanse gjennom lek, samarbeid, ansvar,

empati, regler og grenser.

Aktivitetstilbud:
Vi legger stor vekt på at SFO er barnas fritid og at de i størst mulig grad velger sine

aktiviteter.  I den forbindelse har vi en rikholdig aktivitetstavle som hjelper barna å ta disse

valgene. De kan velge bl.a. mellom spill, tegning, forming, dans, musikk, Jungelrom, turer,

gym, ansiktsmaling.  Vi er ute tirsdag, onsdag og torsdag. De andre dagene er det mer

valgfritt.

Vi har også  sesongbetonte aktiviteter i forbindelse med tema/høytider.

Det er den spontane og barnestyrte leken som står i fokus. Barna vil få tilbud om å delta i

aktiviteter/grupper med ulikt innhold.

Ansvar og sikkerhet:
Vi ønsker å følge opp hvert enkelt barn på en best mulig måte. All kommunikasjon mellom

foreldre og SFO skjer via VISMA Min Skole appen. Ved fri og fravær utover avtalt opphold

trenger vi beskjed..

● Avtal på forhånd dersom barnet skal hentes av andre enn foresatte. Vi sender ikke
barn hjem med andre uten at det er avtalt.

● Barna sendes hjem hele og halve timer fra SFO.
● Vi ønsker at foresatte henter barnet inne på SFO. Gi alltid beskjed til en ansatt idet du

henter barnet ditt. Du velger selv når du vil hente barnet ditt innenfor tilbudet dere
har avtale om.

Matordning:
Barna må ta med matpakke og den frukten de skal spise på SFO. Det er anledning til å

bestille melk. Bestilling gjøres på samme måte som på skolen (skolelyst.no). Alle som

kommer om morgenen før kl 08:10, kan spise medbrakt frokost om de ønsker det.



Husk:
● Ha med innesko og skiftetøy (truse, sokker, bukse, genser, t-skjorte)
● Klærne merkes med navn og oppbevares i boksen/skapet oppå garderobehylla

utenfor klasserommet.
● Ta med regntøy og støvler.
● Gi ALLTID beskjed ved fravær
● Avtal alltid på forhånd dersom barnet skal hentes av andre enn foresatte
● Oppgi telefonnummer hvor foreldre er lette å treffe
● Gi alltid beskjed til en ansatt idet du henter barnet ditt. Du velger selv når du vil

hente barnet ditt innenfor tilbudet dere har avtale om.

Organisering:
Åpningstider er klokka 07:00 – 16:30

SFO har åpent på skolens fridager dersom det er mer enn 8 påmeldte, men holder stengt i

hele juli måned. Det vil bli sendt ut egen påmelding til ferie og fridager via VISMA MinSkole.

Foresatte er selv ansvarlig for å melde på innen fristen.

Det kan kjøpes ekstra timer på ordinære skoledager, og dagplass på skolens fridager.

● Vi gjør oppmerksom på at det er en egen takst på kr 225,- pr dag for SFO tilbud på

skolefrie dager og at påmeldingen er bindende.

● Prisen for ekstra timer er kr 50,- pr påbegynt time.

Personalet har planleggingsdag mandag  15. august og tirsdag 16. august 2022, da er SFO

stengt.

Påmelding:
Dersom du trenger SFO-plass, må dette søkes om innen 7 .april.

Påmelding til SFO gjøres via VISMA MinSkole.

Søknadsfrist:
Søknadsfrist for SFO er  7. april. Alle som søker innen fristen er garantert plass.

For å skape forutsigbarhet i SFO og rett bemanning, er oppsigelsestiden satt til 3 måneder,

gjeldene fra den første i hver måned.

Det er mulig å endre tilbudet i SFO med en måned varsel, som gjelder fra den første i hver

måned. Endringer gjøres i VISMA MinSkole.



Gratis SFO for førsteklassinger fra høsten 2022

I statsbudsjettet for 2022 ble det vedtatt gratis kjernetid i SFO for elever på 1. trinn.

Gratistilbudet er på inntil 12 timer.

Fra høsten 2022 vil Ålgård skole ha følgende SFO-tilbud:

1. klassetrinn

Tilbud Pris

Gratis inntil 12 timer Kr. 0

Under 15 timer Kr. 567,-

Over 15 timer Kr. 1.668,-

2. – 4. klassetrinn

Tilbud Timer Pris

A - tilbud 6 timer Kr. 1.530,-

B – tilbud Under 15 timer Kr. 2.835,-

C – tilbud Over 15 timer Kr. 3.170,-

D - tilbud "vente-SFO" gratis for elever som tar skolebuss.

Det er mulig å søke redusert foreldrebetaling for plass i SFO for familier med lav inntekt.

Det vil gis søskenmoderasjon for eldre søsken når yngste barn har et betalingstilbud.

Ansatte:
De ansatte har vært stabile over en årrekke, og vi har et trivelig arbeidsmiljø. Ansatte ved

Ålgård skole SFO skoleåret 2022/2023
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