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Informasjon til foresatte med elever i SFO.                                                                                    

                

                                                                                                                                      Sandnes 10.06.22 

Avtaleskjema:  

Vi er i gang med å forberede nytt SFO-år og vil i den forbindelse oppfriske avtaleskjemaene vi har for 

elevene i SFO. Erfaringsmessig så har vi noen utfordringer med å samle inn disse, vi begynner derfor 

litt tidligere i år slik at vi kan starte opp i august med god oversikt.  

Dersom dere bare har SFO-plass ut august ønsker vi likevel at dere fyller ut skjema.  

Foresatte med turnusarbeid fyller ut skjema, men kan føre på at turnus kommer så fort dere selv har 

fått den.   

Leveres innen 20.06.22 i elevens postmappe.  

For foresatte til nye 1. trinn: skjema leveres første dagen barnet starter i SFO.  

Det kan evt. scannes og sendes på e-post til avdelingsleder.  

Organisering neste skoleår:  

Vi er godt i gang med planleggingen av innholdet i SFO og dere vil få nærmere informasjon når vi har 

alt klart og når vi starter opp. Det vi kan informere om så langt er at vi kommer til å legge noen nye 

rammer for SFO når det kommer til innhold/aktivitet. Det vil se slik ut:  

Mandag: Velgetavler. Elevene får noen valg de kan velge mellom, de henger navnet/bildet sitt på den 

aktiviteten de ønsker å være på den aktuelle dagen i et gitt tidsrom.  

Tirsdag: Eleven er på sin faste aktivitet som de har valgt på forhånd. Aktiviteten går over 6 uker (hver 

tirsdag), deretter er eleven på en ny aktivitet. Disse gruppene settes opp på bakgrunn av elevens 

ønske, samt på tvers av trinn og SFO Sør og FA. Mer informasjon om hvordan eleven kan sette opp 

sitt ønske kommer så fort vi har ting klart.  

Onsdag: Frilek på avdelingene.  

Torsdag: Velgetavler. Elevene får noen valg de kan velge mellom, de henger navnet/bildet sitt på den 

aktiviteten de ønsker å være på den aktuelle dagen i et gitt tidsrom. 

Fredag: Frilek på avdelingene. 

Utetid i SFO:  

Vi er ute hver dag, uansett vær. Pass på at ditt barn har godt med uteklær og skiftetøy både til skole 

og SFO.  

http://www.minskole.no/trones
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Kommunikasjon:  

Vi er opptatt av å kunne møte alle barn på best måte og ivareta dem der de er. Vi jobber derfor for å 

ha god dialog med dere foresatte. Vi ønsker at dere tar kontakt med oss dersom det er store 

endringer i barnets liv eller om det er andre ting som er viktig for oss å vite for å ta imot barnet deres 

på beste måte hver dag. Dersom det oppstår situasjoner i SFO som ikke er greit for barnet ønsker vi 

at dere enten tar en telefon direkte til SFO-avdelingen eller en telefon/e-post til avdelingsleder.  

Hjemmesiden: 

Følg med på skolens hjemmeside for mer informasjon om SFO. Det kan være lurt å abonnere på 

hjemmesiden slik at dere får en e-post når det er lagt ut informasjon. www.minskole.no/trones  

Transponder:  

Sporadiske endringer/beskjeder skal sendes i Transponder innen kl. 07.30 den aktuelle dagen (f.eks. 

dersom andre skal hente barnet, sykdom eller fri). NB: dere må melde fravær både til skole og SFO. 

Endringer som kommer i transponder etter kl. 07.30 blir ikke lest, dere må da sende sms til 

avdelingen eller ringe inn dersom det er beskjeder gjeldende for samme dag. Solsikke: 47503389. 

Pinnsvin: 47504089. Panda: 47503630 

Registrering av ferie-SFO:  

Det blir lagt ut registreringsskjema for ferie på transponder. Dette blir lagt ut i forkant av alle skolens 

ferier/fridager der SFO holder åpent. For at vi skal kunne bemanne og planlegge ut ifra hvor mange 

elever vi blir er det viktig at disse blir besvart innen fristen.  

Annet:  

Avdelingsleder for SFO Sør, Eline T. Kristensen var tilbake fra foreldrepermisjon i mai, men skal ut i ny 

foreldrepermisjon i august. Randi Hyldbakk fortsetter da som vikar for Eline fra og med 30.08.22.  

Kontaktinformasjon Eline: tlf. 51338400, e-post: eline.tralnes.kristensen@sandnes.kommune.no  

Kontaktinformasjon Randi: tlf. 51337439, e-post:  randi.hyldbakk@sandnes.kommune.no  

 

Ønsker dere alle en riktig god sommer og gleder oss til et nytt SFO-år sammen! 

Mvh  

Personalet på SFO Sør 

 

v/Eline T. Kristensen 

Avdelingsleder SFO Sør.  
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