
Program for vinterferien 2023
27. februar-3. mars

Generelle ting å huske
- 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/snø, vind og kalde 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

Mandag 27. februar: Cowboy-fest
Vi starter ferien med en temadag, og vi skal til cowboyens verden! De av barna som
ønsker å kle seg ut som cowboy har lov til det, men det blir masse kjekke aktiviteter
uavhengig av om man har kostyme eller ikke.

Vi steller i stand til western-tema, og kommer til å ha litt forskjellige aktiviteter som
passer i den ville vesten!

Til mat blir det brødmåltid denne dagen.



Tirsdag 28. februar: Fotballturnering/Aktiviteter på SFO
For noen år siden var det fast tradisjon at vi spilte en fotballturnering mot andre
SFOer i bydelene Hillevåg og Eiganes i vinterferien. Og etter et par år med pause, er
vi nå tilbake igjen. De som ønsker å være med for å representere Auglend SFO blir
med til Hetlandshallen, der vi skal spille kamper mot barn fra Eiganes, Kampen,
Kvaleberg, Lassa, Tjensvoll og Vaulen!

Her blir det pølse i brød til mat.

For de som ikke er så lystne på fotballturnering, så blir det aktiviteter her på SFOen i
stedet, og vi lager i stand til en liten grillfest som avslutning på dagen, der vi griller
hamburgere.

Onsdag 1. mars: Vitenfabrikken/Ullandhaugtårnet
Her deler vi barna i to omtrent like store grupper. Vi tenker å holde hele trinn samlet,
og da har det i de siste feriene passet best å lage første og fjerde trinn til en gruppe,
og andre og tredje trinn til en gruppe. Akkurat oppdelingen kan likevel bli endret,
basert på påmeldingen.

Første og fjerde trinn skal til Vitenfabrikken i Sandnes denne dagen. Vi leier inn buss
som kjører og henter oss. På Vitenfabrikken er det massevis av spennende
aktiviteter for barn i alle aldre, og mye som får oss til å tenke. Hjerne-gymnastikk! Vi
skal også få en visning i deres Planetarium-kino i løpet av besøket.

Andre og tredje trinn går på tur til skogen ved Ullandhaugtårnet. Her finner vi på
kjekke aktiviteter i skogen, med litt forskjellige leker og konkurranser.

Alle spiser brødmåltid tilbake på SFO.

Torsdag 2. mars: Vitenfabrikken/Ullandhaugtårnet
Samme som onsdagen, bare motsatte grupper.

Andre og tredje trinn skal til Vitenfabrikken i Sandnes denne dagen. Vi leier inn buss
som kjører og henter oss. På Vitenfabrikken er det massevis av spennende
aktiviteter for barn i alle aldre, og mye som får oss til å tenke. Hjerne-gymnastikk! Vi
skal også få en visning i deres Planetarium-kino i løpet av besøket.

Første og fjerde trinn går på tur til skogen ved Ullandhaugtårnet. Her finner vi på
kjekke aktiviteter i skogen, med litt forskjellige leker og konkurranser.

Alle spiser brødmåltid tilbake på SFO.



Fredag 3. mars: Karneval
Vi avslutter uken med en karnevalsdag! Alle som ønsker det kan komme i kostyme,
men det er helt greit om man vil kle seg vanlig også.

Vi legger opp til fest og dans, litt disco i gymsalen, leker og ablegøyer av alle sorter.

Til mat blir det pizza.

Velkommen til de som skal på
SFO i ferien!


