
Program for augustdagene 2022
2.-16. august

Generelle ting å huske
- Dette programmet gjelder kun for barna som skal starte i 2., 3. og 4. trinn.

Barna som starter i 1. trinn har egne aktiviteter og tilvenning til SFO. Noen av
dagene kan det likevel være at 1. trinn blir med på de aktivitetene som foregår
på skolen.

- Oppmøte mellom 07.30-09.30 hver dag, med mindre annet er beskrevet i
programmet. Hovedprogrammet for dagene starter vanligvis rundt 10.00, så
det er viktig at de er på plass i god tid før det.

- SFO avsluttes 16.30 som vanlig.
- Barna må ha med seg klær de kan være ute i, uansett vær. Vær forberedt på

regn, vind og forskjellige temperaturer.
- Vi er som hovedregel tilbake fra turer innen 14.30.
- Barna får servert ett måltid hver dag på SFO, omtrent klokken 13-14. Det

betyr at for resten av dagen må de ha med seg mat hjemmefra, som på
vanlige skoledager. Det er også anbefalt å ha drikkeflaske tilgjengelig, spesielt
til tur.

- Beskjeder om endring av henting/hjemsending sendes på SMS til 477 92 938.

Hvis barnet ditt er påmeldt, men ikke skal komme likevel: Gi beskjed så
snart som mulig på rune.bratthammer@stavangerskolen.no

NB! Mandag 1. august er SFO stengt pga planleggingsdag

Tirsdag 2. august - Aktivitetsdag på SFO
Vi starter litt rolig den første langdagen etter sommerferien, og lager en dag med
masse forskjellige aktiviteter her på SFO. Gjerne litt ting som vi vanligvis ikke får tid
til å gjøre, og noe som passer for alle.

Vi bruker skolegården og forskjellige rom, slik at vi sprer oss godt rundt omkring.

Til mat er det brødmåltid denne dagen.



Onsdag 3. august - Tur til Alsvik
Vi skal avgårde på tur til Alsvik utenfor Sandnes. Her er det muligheter til bading og
lek på et veldig fint uteområde. Vi leier buss som frakter oss til og fra Alsvik.

Vi har med oss grillmat på denne turen.

Torsdag 4. august - Kino og Geoparken
Vi har bestilt en visning av film på kinoen i Stavanger. Så vi reiser inn i løpet av
formiddagen, og benytter ledig tid til lek i Geoparken ved Oljemuseet.

Til mat denne dagen blir det brødmåltid.

Fredag 5. august - Tur til Vassøy
NB! Oppmøte innen 09.00 denne dagen, fordi ellers når vi ikke båtene ut til Vassøy.

Det blir ny turdag, og denne gangen den tradisjonsrike turen til Vassøy. Vi sender ca.
halvparten av barna av gårde med buss til Stavanger klokken 09.15, derfor er det
viktig å være her i god tid denne dagen.

Vi tar hurtigbåt og ferje ut til Vassøy, der det blir en gåtur frem til et strandområde.
Her er det mulighet til å fiske etter krabbe, vasse, bade og leke.

Vi tar med oss grillmat på denne turen.

Mandag 8. august - Tur til Trollskogen
Det var veldig kjekt i Trollskogen i juni, så vi tar turen ut i august også. Vi fraktes ut
med buss, og der ute er det muligheter til å leke i skogen, lete etter krabber og
bading for de modigste.

Denne dagen blir det brødmåltid tilbake på SFOen.

Tirsdag 9. august - Humordag
Dette blir en slags aktivitetsdag på SFOen med humor som tema. Det blir aktivteter,
mat og alle slags ting som er relatert til humor, vitser og å ha det gøy!

Vi satser på at det blir en ganske sprø dag! For de som har lyst å kle seg ut eller å
kle seg sprøtt på andre måter, så er dette dagen å gjøre det på!



Onsdag 10. august - Tur til Emmaus-stranda
Vi leier buss og tar turen til Emmaus-stranda. Her er det gode muligheter for bading,
for de som ønsker det. Ellers er dette et kjempefint område for lek, leting etter
krabber og slike ting.

De som vil tar med badetøy og håndkle.

Det blir brødmåltid tilbake på SFOen.

Torsdag 11. august - Cowboy-fest
Vi drar i gang en annen aktivitetsdag som vi har hatt før, nemlig cowboy-fest. De
som vil kle seg ut som cowboy kan gjøre det.

Det blir forskjellige aktiviteter fra cowboyens verden, og kanskje litt mat inspirert av
det samme?

Fredag 12. august - Vanndag
Vi håper på det varme været, og drar i gang den tradisjonsrike vanndagen på
Auglend SFO. Vi tar frem presenning på gressplenen, og leker med vann og såpe og
lager sklie.

Rundt klokken 11.00 blir det vannkrig for alle som har lyst i skolegården. Det er lov å
ta med seg vannpistol eller vanngevær denne dagen, men hjelp oss gjerne med å
minne barna på at de kun skal bruke disse i vannkrigen, og kun utendørs.

De som ikke vil være med på vannkrig, får selvfølgelig lov å se på innenfra, eller
gjøre andre aktiviteter innendørs.

De som er med på vannkrigen trenger helst et helt sett med skiftetøy den dagen, og
et håndkle. Det er også et lurt tips å ha med badetøy, så kan de “krige” i det, og ta på
seg vanlige tørre klær etterpå. Av erfaring er det vanlig å bli helt gjennomvåt i en slik
krig. Det pleier også å være noen av de voksne som deltar, så vi kan skrive under på
at det blir ganske bløtt før vi går inn igjen.

Til mat denne dagen blir det pizza.

Mandag 15. august - Tur til Sørmarka
Nå er vi kommet inn i de siste par dagene med langdager på SFO, og mandagen vil
vi gå på tur opp til toppen av Sørmarka. Der blir det forskjellige leker og aktiviteter,
før vi går tilbake til SFO og spiser brødmåltid.



Tirsdag 16. august - Gladmat-festival
Den siste lange dagen på SFO drar vi i gang vår egen versjon av
Gladmat-festivalen! Barna får være med på å tilberede forskjellige matretter, og det
hele ender med en stor utstilling av mat og drikke, som alle selvfølgelig får lov å
være med og spise opp.

Dette pleier å være en populær dag, og ofte frister vi lærerne som er tilbake på
planlegging til å komme innom og si hei til barna, i bytte mot en smakebit av alt det
gode de har laget.

NB! Onsdag 17. august er SFO stengt pga planleggingsdag

Torsdag 18. august er det første skoledag, og SFO går tilbake til vanlige
åpningstider. Morgen-SFO 07.30-08.30, og ettermiddags-SFO fra skoleslutt til
16.30.

Gleder oss til oppstarten!


