
Aktivitetsplan Smeaheia SFO oktober 2022
Tema: «Høst»
RESPEKTmål: «Vi respekterer at vi er forskjellige»
Årshjul aktiviteter 2022 - 2023 - inkl. info. om åpningstider ferier

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
40 Fri lek Fri lek 1.  trinn

4. trinns-gruppe

Forming 2.-3. trinn

Gym 1. trinn

Fri lek 2. - 4. trinn

Chromebook
2.  - 4.  trinn

Forming 1. trinn

Gym 2.-4. trinn

Tur 1. trinn

41 Høstferie - eget program
42 Fri lek Fri lek 1.  trinn

4. trinns-gruppe

Forming 2.-3. trinn

Gym 1. trinn

Fri lek 2. - 4. trinn

Chromebook
2.  - 4.  trinn

Forming 1. trinn

*Fysisk aktivitet
gymsal i regi av

Sandnes vgs
2.-4. trinn

Tur 1. trinn

43 Fri lek Fri lek 1.  trinn

4. trinns-gruppe

Forming 2.-3. trinn

Gym 1. trinn

Fri lek 2. - 4. trinn

Chromebook
2.  - 4.  trinn

Forming 1. trinn

Bursdagsmarkering
oktober barna med

halloween preg

Barn med god sosial kompetanse er også gode til å leke med andre. I SFO er vi sosiale hele tiden og alle våre

trinn har tid/dager forbeholdt den viktige, frie leken.
Vi forsøker å formidle en positiv holdning til fri lek til barna, ved å unnlate å gripe inn og styre barnas lek unødvendig, og ved

å ha nok tid til at det er mulig for barna å leke på eget initiativ, ut fra egne interesser og egen fantasi. Altså prøver vi å

“beskytte” barns naturlige, aktive, og egenmotiverte lek.

Organisert lek/aktivitet
Barna bestemmer selv hvilke aktiviteter de vil delta i; vi motiverer og legger til rette, slik at det skal være kjekt å bli med!

*Sandnes videregående skole - idrettsfag
Fra 21.10.22 og 15 uker fremover har elever fra idrettsfag, Sandnes vgs,. opplegg for barna på 2.- 4. trinn i SFO, kl. 14.10 -

14.55.

https://www.minskole.no/DynamicContent//Documents/42-smeaheia-Smeaheia-%C3%A5rshjul-2022-23.docx-6d2ad694-ba00.pdf
https://www.minskole.no/DynamicContent//Documents/42-smeaheia-4.-trinns-gruppe-h%C3%B8st-2022-(1)-457a8470-afc7.pdf
https://www.minskole.no/DynamicContent//Documents/42-smeaheia-4.-trinns-gruppe-h%C3%B8st-2022-h%C3%B8stf.--jul-795e3135-df74.pdf
https://www.minskole.no/DynamicContent//Documents/42-smeaheia-4.-trinns-gruppe-h%C3%B8st-2022-h%C3%B8stf.--jul-795e3135-df74.pdf


PS! Snakk om påkledning hjemme og øv på hvilke klær som trengs til hvilket vær; det er nemlig ofte

at det er noen som ikke vil kle på seg det som de voksne på skolen sier er nødvendig;)!


