
VELKOMMEN TIL SMEAHEIA SFO AUGUST 2022
Etter en god ferie gleder vi oss til å treffe små og store igjen!

SFO har åpent heldagstilbud (kl. 07.30-16.30) i tidsrommet f.o.m. 1. august t.o.m.
15. august. Tirsdag 16. august er SFO stengt. Da har hele personalet ved
Smeaheia skole planlegging. Første undervisningsdag er onsdag 17. august.

PS! Det er oppmøte senest kl. 10.00 den enkelte dag (2.- 4. trinn).

Her finner dere oss:

1. trinn - base 1, fløy 1, «gamlebygget»
2. - 4. trinn - base 3, inngang midterste blå fløy, «nybygget»

Basenes mobilnummer er som følger fra august:
*1. trinn: 957 37 457
*2. trinn:  952 45 582
*3. og 4. trinn: 952 53 791

Ved fravær, eller ikke mulig oppmøte innen kl. 10.00; gi oss beskjed per Transponder

Vi serverer to måltider til dagen. Frokost er ca. kl. 10 og lunsj ca. kl. 13.30.

Dersom barnet ønsker å spise en tidlig frokost ved SFO (07.30-08.00), medbringes
egen matpakke til dette.

*Med forbehold om endringer



Program for 1. trinn*:

De første ukene, før og etter undervisningsstart, vil vi bruke til å bli kjent med de nye
barna og deres foresatte. Vi kommer derfor til å leke mye på skolens område i denne
perioden; barna får tilbud om ulike aktiviteter inne og ute, og vi koser oss med
måltidene.

Uke 31:

Tilvenning; bli kjent med SFO

- Bli kjent leker og kjente uteleker (navnelek,
hoppetau, hoppe strikk, haien kommer, rødt lys,
tikken, stiv heks, slå på ringen m.m.)

- Kritt-lek

- «Vannpark» i skolegården med vannballonger
(værforbehold; ta med badetøy og håndklede dersom
du vil kjøle deg ned)

- Ball-lek

Uke 32 + 15.8.:

Tilvenning; bli kjent med SFO

- Eventyrstund i skogen

- TL- leker

- Kinodag på SFO

I tillegg til disse aktivitetene vil vi bruke mye av tiden til å ha samlingsstunder og bli
kjent med hverandre. Å bli kjent med omgivelsene og hverandre skaper følelse av
trygghet og danner grunnlag for trivsel.

*Med forbehold om endringer



Program for 2. - 4. trinn:

For ”gamle” SFO-barn legger vi også opp til ulike aktiviteter og turer i nærmiljøet.

Uke 31:

- Velkommen tilbake fest! Bli kjent; nye barn og
voksne

- Formingsaktiviteter

- Vannballonglek

- Gym

- “Bøy og strekk”

- Pita-pizza. Vi tilbereder
hver vår lille pizza

Uke 32 + 15.08.:

- Tur i nærområdet med pølsegrilling

- Formingsaktiviteter

- Gym

- Lappesteking

- Vannlek

- Kinodag med
popcorn

Vi gleder oss til en kjekk oppstart for barn og voksne!

Hilsen personalet ved Smeaheia SFO

*Med forbehold om endringer


