
  

 

Uke 33, man 16.08 

 

17.08 tirsdag 

 

 

Planleggingsdag  

18.08 onsdag      

 

19.08 torsdag 

Grove  

Ostesmørbrød 

 

Gymsal for 2. tr 

Frilek 

Avis-klubben for 3-4 

tr 

20.08 fredag 

Yoghurt og 

knekkebrød 

+frukt/grønt 

 

Karaoke  

 

 

Planleggingsdag  

Uke 34, man 23.08 

Fiskekaker og pålegg 

på grovbrød 

 

Frilek 

 
Gymsal for 1.tr 

24.08 tirsdag 

Knekkebrød/brød 

Frukt og grønt 

 

 

 

Frilek 

Kreativitet 

Basket ute/gymsal 

25.08 onsdag 

Grovbrød med 

pålegg.  

Turdag (Idda) fra kl 

13-15 

Fotballtrening  

3.-4- trinns klubb 

Gymsal for 3.-4.tr 

26.08 torsdag 

Grove ostesmørbrød 

 

Gymsal for 2. tr 

 
Frilek 

Avis-klubben for 3-

4tr 

27.08 fredag 

Yoghurt og 

knekkebrød + 

frukt/grønt 

 

Bingo 

 

Uke 35, man 30.08  

Karbonader og pålegg 

på grovbrød 

 

Gymsal for 1. tr 

Frilek 

31.09 tirsdag 

Knekkebrød/brød 

Frukt og grønt 

 
Frilek 

Kreativitet 

Basket ute/gymsal 

01.09 onsdag 

Grovbrød med pålegg  

 

Turdag (Idda) fra 13-

15  

Fotballtrening  

3.-4- trinns klubb 

Gymsal for 3.-4.tr 
 

02.09 torsdag 

Tomatsuppe 

 

Gymsal for 2.tr 

 

Frilek  

Avis-klubben for 3.-

4.tr 

03.09 fredag 

Yoghurt og 

knekkebrød + 

frukt/grønt 

 

Tripp trapp tresko 

konkurranse  

 

Uke 36, man 06.09 

Fiskepinner og pålegg 

på grovbrød 

 

Gymsal for 1. tr. 

Frilek/ jungelen  

 

07.09 tirsdag 

Knekkebrød/brød 

Frukt og grønt 

 

Kreativitet 

Frilek 

Basket ute/gymsal 

08.09 onsdag  

Grovbrød med pålegg  

 

Turdag (Idda) fra kl 

13-15 

Fotballtrening 

3.-4- trinns klubb 

Gymsal for 3.-4.tr tr 

09.09 torsdag  

Grove ostesmørbrød 

 

Gymsal for 2.tr 

 
Frilek 

Avis-klubben for 3.-

4.tr 

10.09 fredag  

Yoghurt og 

knekkebrød + 

frukt/grønt 

 

Papirfly-konkurranse  

 

Uke 37, man 13.09 

Karbonader og pålegg 

på grovbrød 

 

Gymsal for 1. tr 

 

Frilek 

14.09 tirsdag 

Knekkebrød/brød 

Frukt og grønt 

 
Kreativitet 

Frilek 

Basket ute/ gymsal 

15.09 onsdag  

Grovbrød med pålegg  

 

Turdag (Idda) fra kl 

13-15 

Fotballtrening 

3.-4- trinns klubb 

Gymsal for 3.-4.tr 

16.09 torsdag  

Grove ostesmørbrød 

 

Gymsal for 2.tr 

 

Frilek  

Avis-klubben for 3.-

4.tr 

17.09 fredag 

Pizza  

 

Frisør og neglelakk 

salong 

 

Plan for Solholmen SFO,  

uke 33-37 2021. 
   Vi håper alle har hatt en fin sommerferie, og vi ønsker alle nye og 

«gamle» barn velkommen. 

   Vi har 2 nye i personalet på SFO som heter Shewin og Marthine. 

De er begge lærlinger, og skal jobbe her i 1 år.  

De som er kontaktpersonene på 1. tr er Ardin, Terje, Helga Berit og 

Marthine. Kontaktpersonene på 2.tr er Gunhild, Sonja, og Amina. 

Mens Kiko, Leiv, Sander, Shewin og Kjetil er på 3.og 4. trinn.  

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

   På onsdager kommer 1.-2. tr til å gå på tur i nærmiljøet hvis været 

er ok. Da går vi ca kl 13 og er tilbake til kl 15. Er været dårlig går vi 

bort til flerbrukshallen på Idda og har aktiviteter.  

  3.-4. trinn har på onsdager enten fotballtrening eller onsdags-

klubb. På klubben skal vi ha forskjellige opplegg, som å lage ting, 

eksperimenter og turer i området. Her er det barna som må komme 

med ønske på hva de vil gjøre og vi setter opp en plan. 

   Fotball-laget har treninger hver onsdag, og er hovedsakelig for de 

største barna, men vi trenger flere spillere og elever fra 2. trinn kan 

også være med. Vi pleier å spille kamper mot andre SFO-lag, og 

håper vi kan starte opp med dette i høst. 

   Vi har formingsgrupper på tirsdager. Og her kan barna gjerne 

komme med ønske på hva de har lyst til å lage☺ På torsdager skal vi 

starte opp med SFO-avis. Her skal barna fra 3. og 4 tr lage en avis. 

Vi gleder oss til å se og lese det ferdige resultatet. 

   SFO skal ha et foreldremøte samme dag som 1. trinn skal ha sitt. 

Det blir 30 min før 1. trinn skal ha sitt foreldremøte, slik at de «nye» 

kan ha større sjans for å komme. Dette håper vi kan skje i løpet av 

september, og vi kommer tilbake til dato når vi vet mer. 

   Når dere henter barnet på SFO, er det VIKTIG at barna går ut 

hoveddøren og sier hade til den som har ansvaret med utkryssing av 

barna. Dere kan hente og levere barna ved hovedinngangen og vi 

henter og tar imot barnet der, eller dere kan gå inn i gangen hvis 

ikke det er så mange andre i gangen. Er du usikker, så spør oss       

SFO stenger kl 16.30, og når kl er 1620 vil vi rydde og gå til 

garderoben for å pakke sekken slik at vi er klare til å gå hjem kl 

16.30. 

   Skal barnet ha fri en dag, eller være med noen andre hjem/ bli 

hentet av noen andre så må dere gi beskjed til SFO ved å sende en 

melding/sette de på fri i IST direkte. Har dere ikke mulighet for å 

gjøre det i IST direkte så sende/ ring til SFO på tlfnr: 46 88 49 43 

eller gi en muntlig beskjed til oss på SFO. Vi prioriterer ikke å ta 

telefonen under måltidet, fra ca kl 1315-14. 

 

Ring meg, send en sms, en e-post om det er noe du tenker vi kan bli 

bedre på eller om det er andre ting du vil ta opp!  

Hilsen fra alle på SFO. 

E-post adresse: 

anniken.vigemyr.johnsen@kristiansand.kommune.no 

hjemmeside: www.solholmen.no 

TLF: 468 84 943     

mailto:anniken.vigemyr.johnsen@kristiansand.kommune.no
http://www.solholmen.no/


  

 

 


