
PRAKTISK INFO: 
 
Nyttig informasjon: 
Adresser: 
Iglemyr skole og SFO 
Myrullv. 1 
4326 Sandnes 
 
Telefoner:  
Sentralbord: 51972330 
Akvariet: 48050476 
Regnbuen 91570174 
Solsiden: 91598112 
Avdelingsleder SFO: Hilde Papatzacos; 48143541 
 
Epost: iglemyr.sfo@sandnes.kommune.no 
Hjemmeside: 
https://www.minskole.no/iglemyr/seksjon/14083 
 
  
SFO er åpent fra 07.25-16.30. 
 
1. klasse er på Regnbuen, det vil si alle tre klasserommene til 1. klasse, 
som igjen er Båten, Brua og Regnbuen. Her er baseleder Agnes 
Lillegraven 
 
2B og 2C er Akvariet som er i underetasjen. Baseleder er Lin Anita 
Årrestad 
 
2A, 3. - 4.trinn Solsiden som er rett inn i gangen på østbygget Renate 
Halvorsen  
Se egne dokumenter på hjemmesiden for bilder av de ansatte. 
 
Mat: 
Barna får brødmat og frukt fem dager i uken. Vi vil prøve ha et varmt 
måltid i ferier og andre  
spesielle anledninger. Måltidet er vanlig- 
vis den eneste samlingsstunden i løpet  
av dagen. For at dette skal bli en positiv 
opplevelse, legger vi vekt at barna skal ha  
god bordskikk. 
  
 

mailto:iglemyr.sfo@sandnes.kommune.no
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Ukeplaner for de forskjellige basene skal ligge på hjemmesiden under 
ukeplaner SFO. 
 
Alle barn på SFO har sin knagg på SFO, men det er ikke den samme 
som er på skolen for Solsiden og Akvariet. 1. klasse har de samme 
knaggene på skolen som i SFO. 
 
Klær: 
Vi forventer at barna skal kunne knytte sko og kle på seg selv etter 
forholdene. De skal ha skiftetøy hengende på SFO i merket bag. Skiftet 
bør bestå av to par sokker, bukse,  
jumper og undertøy.  
I tillegg anbefaler vi at barna  
har regntøy og støvler på skolen.  
Klærne må være egnet til  
lek og tåle en trøkk.  
Tøyet skal merkes. Gjenglemt tøy samles opp og legges tilgjengelig for 
at barna eller foresatte kan finne tøyet. 
 
 
Fokusområder 
 
Sosial kompetanse: 
Vi vil arbeide for at barn i SFO skal få mulighet til å lære seg ferdigheter 
og holdninger som gjør det mulig å etablere og vedlikeholde vennskap. 
Barn skal gjennom dette 
lære seg å respektere  
og ta hensyn til andre  
barn og voksne. 
 
Sosialt kompetente barn som har lært seg regler 
og normer vil etter hvert som den sosiale 
kompetanse øker, se at det er fornuftig å følge 
reglene.   
 
Fysisk aktivitet og friluftsliv: 
Barn har godt av å være i fysisk aktivitet ofte. For å oppnå 
det, må vi organisatorisk tilrettelegge bruken av tid og 
ressurser. Aktivitetene må være lystbetonte slik, slik at 
barna får lyst til å bevege seg. Vi bruker aktiviteter i 
skolegården og i nær-miljøet som metode for å øke 
aktiviteten. 
 



  
 
 
 
De ansatte i Iglemyr SFO: 
På Iglemyr SFO er det personer med forskjellige bakgrunn, utdanning og 
livserfaring. Dette er viktige elementer for arbeidet vi utfører til daglig. 
Vi arbeider for at alle barna skal bli sett som enkeltindivider og gruppe. Vi 
vil legge forholdene til rette for at foresatte skal være godt informerte og 
delta i virksomheten. Vi ønsker tilbakemeldinger på vår drift slik at vi 
sammen kan videreutvikle tilbudet.  
 
Samarbeid: 
For at barna skal ha trygge og gode rammer i SFO, er vi avhengige av at 
både ansatte og foresatte har et godt samarbeid og respekterer 
hverandre. En forutsetning for dette er at dere og vi har en gjensidighet 
på: 
 Formidler viktig informasjon om barna 
 Gir tilbakemeldinger innen tidsfrister 

 
 
Feriedager og oppsigelse i SFO: 
  
100% plass: Gir rett til å bruke SFO i åpningstiden 07.25-16.30, fem 
dager i uken. Det samme gjelder også når SFO har åpent i skolens 
ferier. 
  
60% plass: Gir rett til å bruke SFO 3 dager i uken. De dagene dere 
velger, skal være faste. I skolens ferier må ikke de faste dagene 
benyttes. Dere kan bruke SFO på 22 av dagene i skolens ferier gjennom 
skoleåret. 
  
Ved endringer av plass/oppsigelse er oppsigelsestiden 2 måneder regnet 
fra den 1. påfølgende måned. 
 
  
 


