
Foreldreinfo for Solholmen SFO høsten 2022. 
Oppstarten i høst har vært fin, med nye og gamle bekjentskaper.  

Vi voksne:  

De voksne fordeler seg trinnvis.  

Dette betyr i praksis at de følger trinnet under måltidet, og på enkelte aktiviteter. 

De som følger 1. tr er Gunhild, Sonja, AJ, Sylwia. 

De som følger 2. tr er Ardin, Helene, Sobhan og Manzar.  

De som følger 3.-4. tr. er Kiko, Sander, Leiv og Kjetil 

Anniken er litt over alt, men mest med 1.trinn. 
 

Lek og aktivitet 

Vi har fokus på lek, trivsel og trygghet. Barna lærer mye gjennom lek og vi syns derfor det er 

viktig at de får tid til frilek. Det er viktig at dere foreldre kommer til SFO/skolen hvis ditt barn 

føler mistrivsel og- eller utrygghet, slik at vi kan prøve å endre situasjonen for barnet fortest 

mulig. 

Det er viktig at dere passer på at deres barn har riktig, varmt, og ekstra tøy, slik at de alltid kan 

være med på aktiviteter/turer vi skal ha. 

Vi har en del fysisk aktivitet. Lek i gymsal en dag pr. trinn. Tur eller til IDDA sin flerbrukshall på 

onsdager. 

Det er fotball for 3 og 4 trinn, men det åpnes også opp for at 1.- 2. trinn kan være med på 

treningene. 

Vi har kreativitet hver tirsdag, og her kan gjerne barna komme med ønsker på hva de vil lage. 

De fleste aktivitetene på SFO er frivillige. 

Barna kan kun ta med leker hjemmefra i feriene og på «ta med lekedag». 
 

 

VISMA. 

Dette er SFO og skolen sin kommunikasjons kanal. Her skal dere registrer hvis barnet er syk, 

hentes av, beskjeder, lekeavtaler, gå hjem selv klokken, ferie og fri. 

Ring til tlfnr 46 88 43 49 eller kom innom hvis det er ting som er bedre å si i en samtale. 

Vi krysser ikke inn barna på morgenen, men er dere usikre på om ditt barn er kommet kan du 

sende en melding på sms eller i VISMA for å høre. 

 

Praktisk informasjon. 

• Hvis ikke dere gir tilbakemelding ang ferien, går vi ut ifra at ditt barn tar seg fri. Dette 

gjelder hver ferie. 

• Det er ikke tillatt å ta bilder av andres barn på skolens område. Noen barn skal IKKE tas 

bilde av. 

• Om dere ønsker å si opp SFO plassen, eller redusere den, så gjør vi oppmerksom på at 

det gjøres i VISMA, web-versjon. Oppsigelsestiden er 1 måned. 

• 5 planleggingsdager i året:16.08.22, 17.08.22, 21.10.22, 19.05.23, og 30.06.23 

(siste dag før feriestengning). 

• Gi beskjed når barnet går for dagen. Og bruk hovedutgangen ved basen til SFO. 

• Dere får tilsendt månedsplan o.l. informasjon via VISMA og det blir lagt ut på 

hjemmesiden.  Dere må alltid ha riktig mailadresse slik at dere får informasjonen. Dere 

kan endre mailadressen i VISMA web-versjon.  

• Husk å ta hjem sesongtøy og sjekke garderobehylla jevnlig. Tøyet må merkes, slik at vi 

kan legge det i riktig hylle. 
 
 



Hjemmesiden 

www.solholmen.no 

Her finner dere oppdaterte viktige, og praktiske opplysninger om skolen, klassen og SFO. Dere 

har mulighet til å abonnere på de sidene som er aktuelle for dere.  

 

Leksetid for 3. og 4. trinn 

30 min 2 dager i uken er det satt av til leksetid. Leselekser skal gjøres hjemme. 

For 3. og 4. trinn, er dette lagt til tirsdag og onsdag. Egen påmelding til dette via skolen. 
 

Måltid. 

Vi spiser fra ca. kl. 13:15-14:15 (vi spiser rett etter skoletid når de kommer til SFO.) 

Maten blir enkel og sunn hverdagsmat som de fleste liker, og er lagt i samarbeid med Cecilie som 

er helsesykepleieren på skolen. 

Rutiner og god hygiene. 

Vi ønsker at matsituasjonene skal være en hyggelig sosial arena, hvor barna har muligheten til å 

roe ned og få ny energi. 

Vi prioriterer ikke å ta telefonen eller sjekke VISMA under måltidet- vi vil heller bruke tiden 

til å skape gode relasjoner til barnet. 
 

Raushet. 

Vær inkluderende og gode med hverandre. Ha forståelse for at vi alle er ulike og reagerer 

forskjellig. Viktig med et godt miljø i klassen for både store og små. 
 

Ikke nøl med å ta kontakt hvis det er noe dere lurer på. Viktig for oss at dere skal føle dere 

trygge på at barna deres har det greit.  

 

Vi sier det ikke ofte nok: For en fin gjeng med foreldre vi har her på SFO. Det er en glede å få 

være sammen med de fine barna deres!  

  

Mvh  

Anniken Vigemyr Johnsen 

SFO-leder 

Solholmen skole 

Tlf: 46 88 49 43 

http://www.solholmenskole.no/

