
Til foreldre/ foresatte på Tunballen SFO 

 

Før skolene ble stengt i Norge ble det ikke registrert noe kjent smittespredning 

blant barn i barnehager og barneskoler. Sammenliknet med voksne er få barn 

identifisert som smittet i Norge og verden for øvrig. Barn og unge har så langt 

vist å ha svært liten risiko for å få alvorlig sykdom med koronavirus. Risikoen er 

lavere enn andre luftveissykdommer, som for eksempel influensa.  

Skolene åpner nå gradvis, og for å begrense smitte, har vi satt i gang flere tiltak. 

I perioden fremover er vi ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Dette 

avhenger av at vi alle gjør en innsats og følger de nye rådene for smittevern. På 

SFO vil vi være ekstra opptatt av å: 

-Vaske hender og lære barna gode rutiner for håndvask 

-Ha godt renhold 

-Vaske utstyr jevnlig, for eksempel uteleker og baller 

-Være ekstra mye ute med barna 

- Ha faste grupper barn, med sine faste voksne 

- Fordele oss på skolen i gruppene våre, når vi er inne 

-Ha aktiviteter i mindre grupper  

-Holde god avstand til hverandre  

- Bringe/hentesituasjoner skal være avklart 

 

Vi skal fremdeles sørge for at barna har et trygt og godt skolemiljø. Alle som 

jobber på skolen, skal følge med på at elevene har det bra. 

 

Hvis barnet ditt ikke føler seg bra 

Ikke møt på skolen eller SFO hvis barnet ditt har symptomer på sykdom, dette 

gjerder også milde symptomer. Det er viktig at barna holder seg hjemme i minst 

et døgn etter at de har blitt symptomfrie. Hvis noen andre hjemme har 

luftveissymptomer eller fått påvist koronaviruset, skal dere ikke følge eller hente 

barna på SFO.  



Hvis barna blir dårlig på SFO, tar vi kontakt med foreldrene. Barna må hentes 

eller gå hjem fra SFO så fort som mulig.  

 

Foreldre skal helst ikke blir med inn på SFO 

Vi prøver å ta imot barna ute og ønsker at foreldre ikke blir med inn i garderoben. 

TA KONTAKT MED DEN VOKSEN SOM SITTER PÅ BENKEN UTENFOR SFO NÅR DU 

SKAL HENTE BARNET DITT. Hun/Han sørger for at ditt barn kommer ut fra sin 

gruppe😊 

Vask hendene før dere kommer på SFO, og med en gang dere kommer hjem.  

Barna bør helst omgås få andre barn på fritiden og da gjerne leke ute.  

 

Skoleskyss 

Hold god avstand, både mens de venter på bussen og i bussen. 

Buss bør unngås hvis det er mulig.  

 

Dette er informasjon som fulgte veilederen. Se hjemmesiden. Denne er ikke 

hogd i stein og ting kan endre seg etter hvert. Vi forholder oss til veilederen som 

kom, og under følger punkter vi ønsker både hjelp og forståelse for:  

 

Åpningstider 

Vi kommer til å holde åpent fra skoleslutt og til 16.00. Det vil da ikke være tilbud 

om morgen SFO. Vi evaluerer fortløpende etter foreldrenes behov. De barna som 

får innvilget en evt morgen-sfo pga samfunnskritisk arbeid, skal levere sitt barn 

oppe på sfo.  

Avgjørelsen er tatt på bakgrunn av smittevern. Dersom det kommer endringer, 

så vil dere få informasjon om dette.  

 

Organisering 

Barna på SFO er organisert i trinn fra før. 1.trinn vil deles i to kohorter (mindre 

grupper). Det samme vil vi gjøre med 2., 3. og 4. trinn som vil bli 2 kohort, da de 



ikke er så mange. Gruppene/kohortene skal ikke blandes, den enkelte kohort 

skal ha god plass rundt seg.  

Uteområde 

De ulike kohortene skal ha egne uteområder, og de skal ikke blande seg med 

andre kohorter. Her skal det være tørkepapir, poser til avfall, våtservietter og 

desflasker. Vi kommer til å være mest mulig ute og på tur. Foreldrene henter 

barna der vi er. Dere vil få info om deres barn faste uteplass og hvor dere skal 

hente barna. Dette følger med månedsplanen, og denne legges ut på 

hjemmesiden på mandag 27.april.   

 

NB! Hente/sendetider og beskjeder 

Ta kontakt på sfo sin tlf, eller min tlf (92450722) dersom noe er uklart.  

Månedsplan: 

Denne vil bli lagt ut på hjemmesiden. Det vil fremdeles bli et pedagogisk tilbud.  

Måltid:  

Barna må ha med seg ekstra nistepakke til SFO. Husk vannflaske.  

 

Vi er klare til å ta imot barna og vi gleder oss til å se alle igjen. 

 

Velkommen til mandag 😊  

 

Med vennlig hilsen 

 

Mette F. Danielsen 

SFO- Leder  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


