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Småstjerner
«Småstjerner» gikk av stabelen onsdag 3. april i 
Karismasenteret. Det ble en minnerik kveld med flotte 
innslag fra barna på Kanutten SFO. Mer enn 100 barn fordelt 
på 29 grupper underholdt på scenen, inkludert konferansierer 
og dommere fra alle trinn. Resultatet av all øvingen på 
forhånd viste igjen denne kvelden, og det ble en fantastisk 
opplevelse for både store og små. Vi takker alle som deltok på 
scenen, i kulissene og det engasjerte publikummet. Alle 
deltakerne har grunn til å være stolte over prestasjonen sin på 
Småstjerner, og alle fikk pokal og diplom. Dommerne ga 
poeng ut fra et dommerskjema, og vi gratulerer disse 
gruppene litt ekstra: 

1.plass: Lilly Helene, Johanna, 
Tilde, Ella, Karen og Gulsum 
fra 1. trinn

2.plass: Trygve og Ea fra 4. trinn

3.plass: Alva og Ester, fra 4.trinn

Vi ser frem til Småstjerner 
om et år! 
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Kanutten er helt på tur! 

Vi håper på fint vær i mai når 
vårt hovedfokus denne 
måneden er å være ute på 
tur. Vi ønsker å ta turer med 
barna på tvers av avdelinger 
så ofte vi kan. Korte eller 
lengre turer, det er uansett 
godt å være i aktivitet. Vi tar 
med god mat og har 
planlagt ulike aktiviteter som 
gevinst.  

Foreldrekafè 6. juni 

Fredag 6.juni har vi bestilt 
sol og varme, siden vi 
inviterer til foreldrekafè på 
SFO. Da rigger vi oss til ute i 
skolegården og ønsker dere 
velkommen fra kl.
14.00-15.30 for en 
kaffekopp og en liten prat 
før sommerferien. Vi trekker 
inn i gymsalen dersom været 
ikke tillater utekafe.  

Matpenger i SFO 

SFO tilbyr variert og sunn 
mat til barna i SFO-tiden. Vi 
har ikke økt matpenger 
siden 2015, og nå øker vi 
med 20 kr. pr. mnd. for 100 
% plass og 12 kr. for 60 % 
plass. Vi er i gang med 
planlegging av nytt og 
moderne kjøkken, og da blir 
måltidene til barna enda 
mer spennende.   

KANUTTEN SFO 
 www.kanuttensfo.com   | tlf: 51 53 86 20 |   kanuttensfo@stavanger.kommune.no

mailto:kanuttensfo@stavanger.kommune.no
mailto:kanuttensfo@stavanger.kommune.no


Kanutten SFO - Våland skole Mai - juni 2019

Foreldreundersøkelsen 2019
Resultatene fra årets Foreldreundersøkelse på 2. trinn er klare.  
Vi kan også i år meddele at Kanutten SFO kommer godt ut i 
undersøkelsen, og resultatene viser at vi ligger godt over 
snittet for Stavanger kommune på de aller fleste områder. . 
Svarprosenten er høy, med 92 % svar, og vi takker alle som 
deltok. Vi har feiret de gode tilbakemeldingene med barn og 
voksne på SFO. Stor trivsel, samarbeid, gode og varierte 
aktiviteter kommer godt ut, og vi vil fortsette det gode 
arbeidet her. Vi har fått god score på mat og måltid i SFO. 
Dette er et område vi ønsker å bli stadig bedre på. Sunn og 
variert mat er noe vi bruker mye tid og ressurser på. Vi tar 
gjerne imot innspill fra dere slik at vi kan bli enda bedre. Vi 
ønsker hele tiden å forbedre oss, og vi bruker 
Foreldreundersøkelsen som et verktøy til å bli bedre. 
Undersøkelsen har blitt presentert og gjennomgått i FAU og i 
Driftsstyret.

HUSK: GÅ INN PÅ VÅLAND SKOLES 
HJEMMESIDE OG ABONNER PÅ NYHETER 
FRA SFO! VI LEGGER UKENTLIG UT 
BILDER, UKEPLAN OG ANDRE NYHETER.

Kanutten blir hoppende galne
Kanutten SFO blir «hoppende galne» i uke 22. Barn som 
ønsker det får utdelt et «Hoppekort», hvor aktivitetene de 
utfører hoppende hver dag blir notert. Det vil bli hoppet tau, 
hoppet paradis, hoppet i basseng, hoppet på tur, høydehopp, 
lengdehopp, trappehopp, m.m Det hele blir avsluttet med 
fruktfest 24. mai. 
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Avslutningstur for 
4.klasse 

13.-14. juni arrangerer vi 
avslutningstur for 4. klasse 
på SFO. Vi skal være en hel 
dag i Kongeparken før 
bussen tar oss videre til 
Horve Leirskole i Sandnes. 
Der skal vi kose oss på 
overnattingstur med mat på 
"restaurant", disco og 
underholdning i peisestuen. 
Det blir mulighet for bading 
for de tøffeste! Vi returnerer 
til skolen neste formiddag. 
Vi har søkt om fritak fra 
skolen for de som går på 
SFO og ønsker å bli med  på 
tur. Info og påmelding blir 
sendt ut til 4. klasse. 

Viktige datoer!  

-Vi minner om at SFO har 
planleggingsdag 31. mai. 

-Besøksdager for nye 1. 
klassinger: mandag 21. mai og 
onsdag 5. juni kl. 17-1830. 

-28. juni er siste langdag på 
SFO før sommerferien.  

-Vi ønsker velkommen til SFO 
etter sommerferien torsdag 
1.august.  

-Vi har planleggingsdager 13. 
og 14. august sammen med 
skolen, og SFO er da stengt.  

SFO åpner 
INSTAGRAM -konto i 

august! 
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Kanutten sjonglerer
I uke 24 kommer Lars «Atlars» Tønnesen på besøk til oss. Lars 
er en tidligere kollega på SFO, og det er kjekt at han kommer 
tilbake og holder kurs år etter år.  Det blir sjonglering med 
diablo, baller og kjegler hele uken. Barna får vise frem det de har 
lært , og hver dag blir det en liten oppvisning der de som har 
lyst får vise triksene Lars har lært dem. Han er et positivt 
forbilde for mange barn og voksne på Kanutten SFO. 

Sommer-SFO 
Vi håper og tror at programmet i uke 26 skal inneholde noe for 
enhver. Båtturer til Langøy, aktivitetsdag i bydelen og «Gla-
matfestival»på SFO er 
noe som skjer denne 
uka. De dagene vi skal 
på tur, er det viktig at 
barna møter senest kl. 
0900. Det blir servert 
to måltider hver dag, 
men barna må ha med 
seg egen grillmat de 
dagene vi er på Langøy. 
Husk klær etter vær og 
skiftetøy i sekken. Dere 
finner mer info om 
påmelding og program 
om uke 26 på 
hjemmesiden til SFO og 
skolens hjemmeside. 

�3

Søknader i IST SFO 

Vi minner om at alle endringer 
og søknader til SFO må gjøres i 
IST SFO. Dere finner link til IST 
på vår hjemmeside: 

www.kanuttensfo.com og 
www.minside.no/vaaland 

Søknader om friplass og 
betalingsmoderasjon i SFO må 
være inne før utgangen av juni 
for at det skal behandles og 
vise på fakturaen for august. 

Dersom det er noen spørsmål 
rundt dette, ta gjerne kontakt 
med Anne Mette.  

Kontakt: 

Mobil 1.klasse: 926 95 880 

Mobil 2.klasse: 930 19 205  

Mobil 3.klasse: 954 38 788 

Mobil 4.klasse: 976 36 551 

SFO-leder:       51 53 86 20/ 

                           994 43 048 

SFO-kontor:     51 53 86 21 
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