
HVA KAN FORESATTE FORVENTE AV
SFO?

✔ Nye barn får ekstra oppmerksomhet

✔ Barnet deres får trøst og omsorg når det
trenger det

✔ Barnet deres blir sett og inkludert i lek og
aktiviteter

✔ Personalet tar kontakt med dere dersom de
er bekymret for noe knyttet til deres barn

✔ Personalet viser dere respekt og lytter til
deres innspill knyttet til deres barn

✔ Ansatte som er til stede for barna og er
gode rollemodeller

HVA KAN FORESATTE IKKE
FORVENTE AV SFO?

✔ At personalet til en hver tid vet nøyaktig
hvor barnet deres befinner seg. Alle plasser
hvor det er lagt til rette for lek/aktivitet er
det ansatte til stede, og vi skal selvfølgelig
hjelpe dere å finne barnet på kortest mulig
tid

✔ At personalet i hektiske perioder har tid til
den ”lille praten”

✔ At dere kan ringe når dere står utenfor, for å
be oss sende deres barn ut med riktig utstyr.
Jo mer tid som brukes til å svare telefoner,
jo mindre tid blir det til tilrettelegging for og
direkte arbeid med barna. Det er viktig at
foresatte tar seg tid til å la barna få avslutte
sin aktivitet på SFO, og husker at de også
skal rydde etter seg

✔ At personalet kler på barnet deres. De
ansatte er selvfølgelig behjelpelig når barna
trenger det

HENTERUTINE

Meld fra til personalet når dere henter
barnet/barna, slik at de blir krysset ut av
kontrollisten.

KONTAKTE SFO

Transponder benyttes til hverdagslige beskjeder
som for eksempel henting, «gå hjem
selv»-tidspunkt. Felles mail SFO er for øvrige
henvendelser:
sfo.smeaheia.skole@sandnes.kommune.no

SFO direkte, i åpningstiden:
1. trinn: 957 37 457
2. trinn: 952 45 582
3. og 4. trinn: 952 53 791

SFO skal kontaktes ved fravær, eller endring i
oppholdstid. Personalet tar kontakt med
foresatte hvis barna forsvinner, eller ikke møter
til avtalt tid.

Avdelingsleder - SFO:
Telefon: 51 33 83 01/mail:
anne.cecilie.dahle.malkenes@sandnes.kommune.no

Hjemmeside: www.minskole.no/smeaheia
Dette er SFOs hovedinformasjonskanal. Her
finner dere viktig informasjon, aktivitetsplaner,
bilder, diverse skjemaer med mer.

PLANLEGGINGSDAGER

SFO har tre planleggingsdager per skoleår og
tilbudet er da stengt. Skoleåret 2022/2023 er
følgende dager satt av til planlegging: 16.08.22,
18.11.22 og 11.04.23.

Smeaheia SFO
«En trygg plass for utforskning & læring»
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LITT OM SFO

Smeaheia SFO er en mellomstor SFO, med ca.
113 barn. Skolefritidsordningen er et
fritidstilbud for alle elever på 1.-4. trinn og til
funksjonshemmede elever på 5.-7. trinn.

Fritidstilbudet gir elevene tilsyn og omsorg og
legger til rette for lek, kultur- og
fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alders- og
funksjonsnivå og interesser hos barna.

Tilbudet integreres som en helhetlig del av
skolens virksomhet. Personalet brukes på tvers
av undervisnings- og fritidsdelen. Barna møter
de samme verdier og grunnsyn i SFO som i
undervisningsdelen, og
skolens ordensreglement
og HMS-rutiner er vedtatt
også gjeldende for SFO.
Barna er kollektivt ansvarsforsikret
den tiden de er på SFO, og på veien
til og fra.

Lokaler
Smeaheia SFO har lokaler i sambruk med
undervisningsdelen. Skoleåret 22/23 er vi
fordelt slik:

*1. trinn - BASE 1, "gamle-bygget", like ved
hovedinngangen til skolen. Base 1 har også
morgen-SFO fra kl. 07.30 til kl. 08.00.
*2. trinn - BASE 2, fløy to i "gamle-bygget".
*3. og 4. trinn - BASE 3, rom 503/508 i
"ny-bygget".

I tillegg benytter SFO seg av øvrige felles rom
som for eksempel mat- og helserommet og
gymsalen. Basene brukes til felles måltider,
samling med informasjon om dagens aktiviteter
og lignende, samt til ulik lek og aktivitet.

Aktiviteter
Tiden i SFO er barnas fritid. Med utgangspunkt
i kommunens fokusområder og den nasjonale
rammeplanen for SFO, har Smeaheia SFO et
variert aktivitetstilbud.

Daglig får barna tilbud om:
Frilek ute og inne, ballspill, sandlek,
formingsaktiviteter, bygging,
lesing/spilling m.m. og god
mat

I tillegg til dette kommer:
Turer i nærmiljøet
Bruk av gymsalen
Besøk på mediateket
Matlaging
Bursdagsmarkering hver
måned
4. trinns gruppe
Prosjekter i løpet av skoleåret, for
eksempel dans, sang, kunstutstilling
Diverse aktiviteter i skolens ferier

Mat
En sentral aktivitet ved Smeaheia
SFO er måltidene! Det er
en "kjøkken-ansvarlig" på hver
base, som tilbereder og organiserer
mat hver dag. Barna spiser når SFO
starter og får servert brødmat og
frukt/grønnsaker hver dag. Til maten
får barna vann, eller melk å drikke.
Innimellom lages noe ekstra godt, for
eksempel de fredagene det er
bursdagsmarkering.
Foresatte betaler matpenger, som skal
dekke utgiftene til mat. Prisen er kr. 150,-
for hel plass, kr. 105,- for 60% plass og kr.
90 for 50% plass. Matpengene faktureres
sammen med betaling for plassen i SFO
(betales for aug. - juni).

Klær
Husk funksjonelle klær som barna selv mestrer å
ta av og på. Barn og voksne må ha
innesko/tøfler, for å bidra til et rent innemiljø.
Besøkende kan låne overtrekk til sko.

Et klesskift anbefales å ha liggende i SFO
garderoben. NB! Merk alle klær med synlig navn

Samarbeid
For å sikre et godt SFO-tilbud er det viktig med
et godt samarbeid mellom SFO og de foresatte.
Det sendes noen ganger ut informasjon til de
foresatte via mail eller ”ranselpost”. Ellers er
SFOs hovedinformasjonskanal hjemmesiden:
www.minskole.no/smeaheia
Her finner dere viktig informasjon, skjemaer
aktivitetsplaner og bilder. Det er viktig at
foresatte formidler informasjon av betydning
om barna og gir tilbakemeldinger innen
tidsfrister. For å ivareta alle barna har det enkelte
barn en egen primærkontakt blant de ansatte.

Åpningstider
Smeaheia SFO har skoleåret 22/23 åpent alle
virkedager fra 1. august, med unntak av
lørdager, tre planleggingsdager (se eget punkt),
julaften og nyttårsaften. Se samlet oversikt i
skoleruta på hjemmesiden.

På undervisningsdager er det morgentilbud fra
kl. 07.30 til kl. 08.00 og tilbud etter
undervisningstid frem til kl. 16.30.
Morgentilbudet er en rolig stund der
barna kan leke og spise medbrakt
frokost.
På undervisningsfrie dager har SFO
åpent kl. 07.30 – 16.30. Det legges ut
eget registreringsskjema i Transponder, for plass
i SFO ved undervisningsfrie dager.
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