
INFORMASJON OM SFO
SFO åpner kl. 07.30, og stenger kl. 16.30.

Jul- og nyttårsaften samt onsdag før skjærtorsdag,
stenger vi kl. 12.00.

Morgen SFO er på musikkrommet fra kl. 07.30 – 08.00,
inngang 1 (kun STOLT elever kan kjøres opp til

hovedinngangen).

Dere kan velge mellom 100% plass, 5 dager i uken
eller 60% plass, 3 dager i uken. Dere søker, endrer

plasstype eller sier opp via IST SFO. Det er en
måneds oppsigelse fra påfølgende måned på

oppsigelse og på å redusere SFO plassen til 60%.
Lenke til IST SFO:

https://stavanger.ist-asp.com/stavangerpub/login.ht
m

Vi legger vekt på sosial kompetanse gjennom lek og
ulike aktiviteter. SFO er elevenes fritid, så vi ønsker at

elevene skal få medvirke til å velge aktiviteter.
Elevene vil få en navnelapp, som de bruker til å henge

opp under den aktiviteten de ønsker å bli med
på/tilbys til ulik tid.

Alle elever må levere inn en hentekontrakt til SFO før
de starter. På hentekontrakten fører dere på om

eleven skal hentes eller gå hjem selv. Evt. når eleven
skal gå hjem. Dere fører også på telefonnummer og

andre opplysninger som er nyttig for SFO. Endringer i
hentekontrakt kan mailes til SFO leder:

therese.sorbo.madlavoll@stavanger.kommune.no
Fint om elevene har nødvendig tøy på skole/SFO. Vi er
ute hver dag, og trenger tørt tøy om vi skulle bli våte.

Ha gjerne regntøy, støvler, varmt tøy i tillegg til et
klesbytte liggende.

Alle elever må ha med matpakke og drikkeflaske til
SFO. På ordinære skoledager og skolefrie dager

anbefaler vi å smøre to matpakker.

Det er ca. 200 elever og 38 ansatte på SFO. Hvem som
jobber på hvilke trinn legges ut på hjemmesiden vår.

Når dere henter eleven på SFO er det viktig at dere
gir beskjed til en voksen, slik vi får registrert at

eleven er hentet.
SFO bruker Madlavoll skole sin hjemmeside som

informasjonskanal. Her legger vi ut påmeldinger, ulik
informasjon, bilder, planer og andre ting. Det er viktig

at dere følger med på det som legges ut, og dere er
selv ansvarlige for å holde dere oppdatert.

Dersom dere abonnerer på nyheter fra SFO vil dere få
påminnelse på mail når det legges ut ny informasjon.

For å abonnere på nyheter:
http://www.minskole.no/madlavoll/seksjon/5818

Trykk på «Abonner på nyheter» som finnes i
høyremenyen på hjemmesiden, velg trinn/avdelinger

og lagre. Abonnementet gjelder ut skoleåret.
SFO sender også mail med informasjon til foresatte.
Du må selv oppdatere mailen din på IST SFO, slik du

mottar mail fra oss.
https://stavanger.ist-asp.com/stavangerpub/login.htm

Beskjeder sender dere til oss på basetelefonene.
Vi ønsker at dere sender beskjeder på SMS

før kl. 11.00.

1 trinn, base B: 481 09 819
2.-7. trinn, base A: 481 10 097

Når beskjeden er registrert vil vi svare «OK».
Etter kl. 11.00 ønsker vi å bruke tiden vår sammen

med elevene, ikke i telefon/administrasjon.
Vi holder åpent i skolens ferier, men i juli måned

holder vi imidlertid stengt. I juli kan elever benytte
seg av kommunens tilbud som heter

«Fiks Ferrige Ferie»
(se Stavanger kommunes nettside for mer info).
Elever som går på STOLT avdelingene våre vil få

tilbud om juli SFO på skolen. Det er egne
påmeldinger og priser for tilbudene i juli.

SFO åpner igjen etter sommerferien 1. august. Da
har vi tilvenning for 1 trinns elever på base B, og

ordinær SFO for 2.-7. trinn på base A.
For familier med lav inntekt kan det søkes

friplass/redusert foreldrebetaling. Skjema finner dere
på Stavanger kommune og SFO sin hjemmeside.
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