KVALITETSPLAN SFO
2016-2021

LYNGDAL KOMMUNE

INNLEDNING
Opplæringsloven § 13-7:
”Skolefritidsordninga skal leggje til rette for leik, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder,
funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordninga skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal givast gode utviklingsvilkår.”
Kvalitetsplanen strekker seg over en periode på 5 år, og i planperioden vil aktivitetsplaner og fokusområder
bli tilrettelagt etter denne planen. I det følgende presenteres fokusområdene i kvalitetsplanen, og den vil
gjøre rede for veien til måloppnåelse.

VOKSENROLLEN I SFO







På SFO skal barna oppleve respekt, tillit og likeverdighet.
Barna skal oppleve tydelige voksne som leder og tar ansvar for kvaliteten i all samhandling.
Regler og rutiner i SFO skal være klare og tydelige.
Det enkelte barns behov for hjelp og veiledning skal vektlegges, og det skal arbeides kontinuerlig og
systematisk med å opparbeide gode relasjoner mellom barn og voksne.
For at barna skal få et positivt, trygt og utviklende fritidstilbud, er det viktig at skole, SFO og hjemmet har et konstruktivt samarbeid med det enkelte barn og at barnegruppas behov settes i fokus.
Personalet skal ha et godt samarbeid om barna og være imøtekommende overfor foreldrene. Det
vektlegges å skape en god atmosfære på SFO og å ha et godt samarbeid internt i personalet.

SOSIAL KOMPETANSE GJENNOM LEK
Målsetting:
Barn i SFO skal stimuleres til sosial samhandling gjennom ulike aktiviteter og lekformer. Det skal arbeides
med å styrke barnas sosiale kompetanse, samt gi dem
mestring i ulike former for lek. Alle barna skal delta i
lek, og derfor legges det til rette for ulike aktiviteter
både ute og inne, både voksenstyrt og frilek. På SFO
skal barna ha mulighet til å velge mellom ulike aktiviteter som stimulerer dem sosialt, motorisk og mentalt.
Vei til måloppnåelse:
Igangsatte tiltak:

Personalet på SFO fremstår som gode rollemodeller gjennom å delta aktivt leken.

Personalet motiverer, inspirerer og veileder barna
slik at alle har mulighet til å delta i leken.

Personalet på SFO legger til rette for variert frilek
og organisert lek både ute og inne.

Personalet ved SFO legger til rette for ulike lekformer slik at samtlige barn får følelse av mestring i leken.

Nye tiltak 2016-2021:

Tilrettelegging for økt kompetanse til å organisere nye og gamle lekformer.

Personalet bruker planleggingsdager og personalmøter til å dele hverandres kunnskaper innen lek.
Resultatoppnåelse måles gjennom:

Årlige foreldreundersøkelse på SFO

Årlige medarbeidersamtaler

KULTUR, IDRETT OG FRILUFTSLIV
Målsetting:
På SFO skal alle barn oppleve glede og mestring ved å delta i varierte aktiviteter innen kunst og kultur,
idrett og friluftsliv. Det fokuseres på å gjøre seg godt kjent i nærmiljøet og hvilke muligheter det gir. De
voksne deltar aktivt med barna.

Vei til måloppnåelse:
Igangsatte tiltak:

SFO har i perioder faste turdager.

Det legges vekt på å benytte seg av de arenaer innen kultur, idrett og friluftsliv som finnes i skolens
nærområde.

Periodevis gruppeaktiviteter som 4. klasseklubb, sløyd, gym, kjøkken, natursti og lignende.

Tilrettelegging for ulike typer forming og kunstutfoldelse.

Nødvendig utstyr tilgjengelig for barna slik at de fritt kan utfolde seg i frileken.

Personalet deltar aktivt for å motivere og inspirere barna.
Nye tiltak:

Synliggjøre SFOs aktiviteter på skolens hjemmeside.

Mer kunst som produseres i SFO på skolen/SFO skal stilles ut.

Økt kompetanse i kunst og kultur, idrett og friluftsaktiviteter.

Ulike turneringer som f.eks. fotball i et samarbeid med andre SFOer.
Resultatoppnåelse måles gjennom:

Årlig foreldreundersøkelse på SFO.

Årlig medarbeidersamtale med personalet.

Daglig samtale med foresatte ved levering og henting av barn.

OMSORG OG TRYGGHET
Målsetting:
SFO skal være et trygt sted å være for barna. Både barna selv og foresatte skal vite at trygghet og trivsel
står i fokus hos personalet. Alle barn ved SFO skal oppleve respekt, tillit og likeverdighet. Barna skal oppleve tydelige og trygge voksne som leder og tar ansvar for kvaliteten i all samhandling

Vei til måloppnåelse:
Igangsatte tiltak:

Vise omtanke for barna og rettlede når barna har behov for det.

Lytte til barna og være synlige og tilgjengelige.

Bruke barnas navn ved henvendelse.

Skryte og gi ros.

Delta aktivt i leken sammen med barna.

Det skal være minst mulig skifte i personalet på SFO.

Det foretas opprop i forhold til navnelister hver dag.

Personalet ved SFO er gode rollemodeller for barna gjennom språk, handling og holdninger.

Det er tydelige grenser ved SFO.
Nye tiltak 2016-2021:

Barna får større grad av medbestemmelse.

Samarbeid med lærerne på de ulike trinn.

Kompetanseheving om adferdsproblematikk.

Førstehjelpskurs en gang hvert andre år.

Voksne på SFO skal kunne navnet på samtlige barn.
Resultatoppnåelse måles gjennom:

Foreldreundersøkelse på SFO annethvert år

Årlige medarbeidersamtaler

