
Referat foreldremøte Skeie SFO 30.08.17 

 

• Velkommen 

• Presentasjon av basene. Skeie SFO er delt inn i 3 faste baser. Vi har pr dags dato 182 elever 

og en personalgruppe på 24 stykker. Vi har en Utebase for 3. og 4. trinn, og vi kommer til å 

opprette en naturgruppe for 1. og2. trinn ved nok påmeldte (minimum 15 elever) 

- Åpningstid 07:30-16:30 hver dag. 

- MorgenSFO 7:30-08:20 

- Friminutt 08:20-08:30. 

Vi ønsker at de som skal benytte seg av morgentilbudet skriver seg inn før kl 08. 

Medbrakt frokost kan spises frem til kl 08. 

Alle må benytte inngangen til 1. trinn. Dørene til de andre garderobene åpnes ikke før 

skolestart. 

- Vi serverer varm mat hver mandag, og brødmåltid resten av uken. Ca kl 13:30. 

- Se http://www.minskole.no/skeie/seksjon/5436 for aktiviteter på SFO. 

- Benedikte jobber som miljøterapeut hos oss. Hun vil ha det overordnede ansvaret for det 

sosiale miljøet på SFO. Hun kommer til å rullere mellom basene, observere og sette inn 

eventuelle tiltak ved behov. 

- Barnemøter- blir avholdt minimum 1 gang pr måned. Målet med barnemøter er å gi 

elevene medbestemmelse og mulighet til å påvirke sin egen fritid. Vi bruker det også til 

relasjonsbygging og utøving av medborgerkompetanse (Kvalitetsplan for SFO) 

• På nett! 

Alle planer blir lagt ut på http://www.minskole.no/skeie/seksjon/5436  Her ligger en oversikt 

over de aktivitetene de forskjellige basene har. Vi har som hovedmål å legge til rette for LEK. 

Både fri og voksenstyrt. Det er viktig for oss at elevene er med på å bestemme innholdet i 

dagen sin, da dette er deres fritid. 

Abonner på nyheter, dere vil da få en påminnelse pr mail hver gang nye artikler blir publisert. 

FACEBOOK- Vi har en lukket gruppe for foreldre på SFO. Her vil det bli lagt ut glimt fra vår 

hverdag. Hvis dere ikke ønsker bilder publisert av deres barn, gi beskjed. 

• Rutiner: 

- Alle elevene blir registrert i klasserommet, dette gjelder også for base 3 fra uke 35. 

- Ved henting av elever MÅ alle inn til sin base for å melde seg ut. De som går alene vil få 

beskjed fra en av personalet, for så å gå inn å krysse seg ut til rett tidspunkt. 

- ENDRING I HJEMTID.  Ved endringer ber vi dere sende SMS til basetelefonen innen kl 

12:30. Dette gjelder også faste endringer. Faste endringer skal sendes inn onsdag uken 

før. Dette for at vi skal få registrert det på neste ukes lister. 

Vi har tidligere hatt som rutine at det skal sendes mail til SFO-leder ved faste endringer, 

men ser at det ikke er nødvendig med for mange ledd for at beskjeden skal bli registrert.  

 

Basetelefonene er betjent mellom kl 07:30-08:15 og 13:15-16:30. SMS besvares når de er 

lest og notert.  

 

I oppstarten av nytt skoleår er det alltid mye endringer i hjemtider. Noen begynner å gå 

alene, mens andre hentes. For at det ikke skal ta opp for mye av tiden vi har sammen 

med barna, ønsker vi at dere sender SMS i stedet for å ringe. I en travel hverdag kan det 

lett bli misforståelser hvis vi får muntlig beskjed, derfor ønsker vi skriftlige beskjeder. Vi 

http://www.minskole.no/skeie/seksjon/5436
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er selvfølgelig tilgjengelig på telefon om dere ønsker en samtale. Ring da til SFO-leder, så 

videreformidles beskjeden. 

- Sjekk at barnet ditt har klær etter vind og vær på skolen. Skiftetøy henges i garderoben. 

HUSK Å MERK KLÆR MED NAVN. 

 

 

 

• Gjennomgang av fokusområder i Kvalitetsplan for SFO 2016-2020 

 

http://www.stavanger.kommune.no/no/Tilbud-tjenester-og-skjema/Skole-og-

utdanning/Kvalitets--og-utviklingsmelding/Planer/Fritid-pa-skolen/ 

 

Vi har hovedfokus på: 

*Medborgerkompetanse 

*Kultur, idrett og friluftsliv 

*Omsorg og trygghet 

 

• Forventinger: 

Våre forventninger til dere foreldre er åpen kommunikasjon. Hvis dere har noe dere ønsker å 

ta opp, lurer på eller forslag til forbedring/endring- Gi beskjed. Vi er her for deres barn, og 

det er dere som kjenner barna deres best. Dere er ett våre viktigste verktøy for å gi deres 

barn et best mulig tilbud her på SFO. 

Vi forventer at dere holder dere oppdaterte med tanke på hva som 

skjer/aktivitetsplan/beskjeder på nett/klær til vær og vind. 

 

Forventning fra dere foreldre: 

-at vi gir barna deres omsorg og trygghet. 

 

• Heldags-SFO: 

Vi har åpent i alle skolens ferier- utenom juli, da er det stengt. 

I forkant av hver ferie vil det bli lagt ut ferielapp på SFO sine nettsider. Disse skal fylles ut og 

leveres inn innen satt frist. Både de som har fri og de som kommer som vanlig skal levere inn. 

Det er viktig for oss å få en oversikt på hvor mange elever som kommer med tanke på 

planlegging av aktiviteter, bestilling av mat og avvikling av resterende ferie for SFO personal 

som har pålagt ferie i juli. Aktivitetsplan for ferier legges ut når vi har oversikt over antall 

barn. 

• Tradisjoner på SFO: 

- Vinterferien- Karneval 

- Påskeferien- Fotballturnering og påskelunsj 

- 4. klasseklubb med avslutningstur til Kongeparken 

- Sommeravslutning for foreldre og elever. Kunstutstilling hvor inntektene går til 

Sykehusklovnene. I fjor fikk vi inn 1900.- ☺ Årets avslutning blir lagt til 5. juni. 

• Foreldreundersøkelsen 2017/2018 

Denne undersøkelsen er for foreldre på 2. trinn. 

For å oppnå høyest mulig deltakelse vil vi i vår arrangere Kafe` for foreldrene på 2. trinn, hvor 

vi stiller PCer til disposisjon slik at en kan ta undersøkelsen her. 

Denne undersøkelsen kan være et viktig verktøy for oss i vårt arbeid med å utvikle oss som 

SFO. Vi er da avhengig av å få svar fra alle. Det viktigste er allikevel den daglige kontakten 
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med dere foreldre. Er det noe dere ønsker vi skal gjøre for å bedre tilbudet, gi beskjed! Ikke 

vent på en undersøkelse for å gi oss tilbakemeldinger. 

Ett av hovedtemaene ved hver undersøkelse er måltid. De fleste SFOer opplever at dette er 

et punkt det er vanskelig å tilfredsstille alles ønsker. Vi serverer vanlig brødmat og 

grønnsaker/frukt hver dag. Varm mat får de hver mandag. Vi har prøvd ut mange nye menyer 

forrige skoleår. Noe har de likt, mens noen ikke falt i smak. For oss er det viktig å servere mat 

elevene faktisk spiser. Det har blitt kastet for mye mat, og vi jobber hele tiden med å finne 

retter som eleven liker. Etter et barnemøte hvor mat var tema, kom elevene med egne 

ønsker. Noe av det som ble nevnt var: fiskekaker, grønnsaksuppe, ris delux, tomatsuppe, 

fiskepinner og taco.  

Vi kommer til å lage de varmretter vi vet ungene liker, og alle vil bli servert med  grønnsaker. 

En gang i måneden vil vi prøve ut en ny rett med fokus på å teste ut nye smaker. 

Vi har fått noen spørsmål om det er noen grense for hvor mange skiver elevene får servert til 

smøremåltidet. I utgangspunktet får elevene to skiver hver når de kommer opp for å smøre 

maten. Dette pleier å være mer enn nok, men er noen fremdeles sulten før måltidet er slutt 

får de en ekstra skive/knekkebrød. Vi spiser fra 13.30-14.00. 

 

• Valg av FAU representant og vara. 

- Marianne Brakstad 

- Mona Skeie Litlehamar 

 

 

Takk for oppmøte! 

 

 

Mvh 

 

Mariann L. Gunnerød 

SFO leder Skeie 

Mariann.lunde@stavanger.kommune.no 

 


