
Velkommen til Sunde SFO 2022 - 2023 

 

Vi gleder oss til et nytt skoleår og spesielt kjekt er det med mange nye elever 

på 1. trinn. Her er litt informasjon om oppstarten for SFO i august og vi ber 

dere om å lese dette nøye før oppstart.  

 

Tirsdag 2. august starter vi igjen og frem til skolestart 18. august, har vi 

åpent fra kl 0730–1630 hver dag (bortsett fra planleggingsdagen 17. august). 

Vi anbefaler korte dager i starten og at en er med flest mulig dager før skolestart. Det gir trygghet, og 

en blir godt kjent med både barn og voksne i denne perioden. 

1.klassinger møter senest kl 0900 på de skolefrie dagene og det blir gitt informasjon til foreldre i eget 

om, samtidig som barna er på samlingsstund. 

Vi bruker dagene til å bli godt kjent, både med barn og voksne, samt at vi utforsker skoleområdet og 

nærområdene rundt skolen. 

 

Praktisk informasjon: 

Her finner du litt praktisk informasjon om oppstart og dagene videre på SFO. Du finner denne 

informasjonen også på vår hjemmeside og i IST Direkte.  

 

Ta med: matpakke og drikkeflaske, samt gode varme klær og regntøy, hver dag 

Solkrem er lurt i starten, vi smører ikke barna, men minner de på å bruke solkrem når det er mye sol 

ute. 

 

Matservering: vi serverer ikke mat på SFO. Det betyr at alle barna må ha med 2 matpakker hver dag 

(en til skole og en til SFO/eller frokost og lunsj hver dag).  

Vi serverer frukt hver dag utover ettermiddagen men den vanlige matpakken og drikkeflasker må alle 

ha med hjemmefra hver dag. 

Matpenger er satt til 115 kr for full plass og 95 kr for 60% plass og dette går til å dekke innkjøp av frukt 

(det er ca 6-7 kroner pr dag). 

 

 

Medisiner/Allergier o.l.: skjema for avtale om medisinering finner du hjemmesiden, dette må fylles ut 

før vi eventuelt overtar ansvar for medisin. 

 

 



Åpningstider og påmelding: 

• Åpningstider: 0730 – 1630 på skolefrie dager – møt helst før kl 0900 

• Stengt onsdag 17. august pga planleggingsdag 

• Påmelding skolefrie dager er ikke nødvendig nå i august 

 

60% plass – 3 dager pr uke, tirsdag, onsdag, torsdag med faste fridager på mandag og fredag. 

 

Rammeplan for SFO: Her kan dere lese denne: https://www.udir.no/utdanningslopet/sfo/rammeplan/ 

 

Informasjon – skolens hjemmeside er et nyttig sted å sjekke. Du kan abonnere på nyheter fra 

hjemmesiden, slik at du blir varslet når noe blir lagt ut, samt få beskjed på epost når noe oppdateres. 

Skolens hjemmeside: https://www.minskole.no/sunde 

SFO sin hjemmeside: https://www.minskole.no/sunde/seksjon/724 

 

Noe dere lurer på, ta kontakt så skal vi hjelpe dere 

 

 

 

 

Kontakt: 

• Baseleder 1. trinn er Torunn I. Henriksen 

• Baseleder 2. – 4. trinn er Anita Sandvik 

• Avdelingsleder for SFO og 1. trinn er Kalle Eide 

 

Ha en flott sommer og velkommen til oppstart i august 

https://www.udir.no/utdanningslopet/sfo/rammeplan/
https://www.minskole.no/sunde
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