
HUSK:  
• Det er frist til 15.MARS med å melde inn behov for 

PÅSKEFERIEN. 
• Det blir lagt ut egen plan for påskeferien 
• Det blir lagt ut bilder jevnlig på 

http://www.minskole.no/tunballen/seksjon/3003  
Dersom du IKKE vil at ditt barn skal bli avbildet på 
nettet så må dette gis beskjed om ☺ 

• Ta med ekstra skift.  
• Snakk gjerne med barna deres om riktig 

bekledning til denne årstiden ☺ 

 
 
GRUPPER 
Hver dag er barna delt inn i grupper med sine faste 
voksen. Alle gruppene er tildelt plasser inne og ute, slik 
at vi skal begrense at gruppene møtes, og blandes. 
Barna er delt inn i grupper etter trinn.  
 
 
TIMEPLAN (inntil videre, følg med på nettsiden vår): 

Før skolen: 
➢ På skolen fra kl 07-08.15  

Etter skolen:  
Skoleslutt og vi går ut. 
Måltid ca 14.15: Vi spiser samlet i gruppene 
➢ Grupper/frilek 

➢ Utetid/innetid  
➢ Ved henting: henvend deg til personen med ipad 

ute       Vi ønsker ikke foreldre inn på skolen/sfo 

➢ Sfo stenger kl16.30 
➢ Variasjoner kan forekomme 
➢ I ferier vil sfo bli organisert annerledes. 

Informasjon blir å finne på månedsplanen og på 
oppslag «Sfo informasjon» ved inngangen til 
1.trinn. 

FRILEK UTE 

 
Vi er mye ute i disse «corona-
tider.» Vi drar ofte på tur bort 
fra sfo - for å få litt forandring 

      

 

 

KUNST OG HÅNDVERK 

Vi maler, lager og leker 
med fantasien på en 
kreativ måte.  

 

INNEAKTIVITETER 

Vi har bingo, vi 
spiller, bygger og 
vi perler. Vi legger 
vekt på gode 
samtaler, lek og 

vennskap        

 

 
 

PÅSKE – VI MARKERER 
PÅSKEN MED PÅSKE-
AKTIVITETER INNE OG UTE 

😊        

  SPISING 
Det blir ikke servert mat i 
disse tider. Alle må ta med sin 
egen niste i tiden framover. 

 GYMSAL 
Når det blir kaldere 
og mørkere ute, så 
bruker vi gymsalen 

til lek og moro       

GRUPPER: 
Tunballen sfo følger statens råd for smittevern. Hvilket går ut på: 

• Vask hendene ofte 
• Hold avstand 
• Host i albuen 
• Bli hjemme dersom du er syk 

Se forøvring «smittevern i skolen»: 
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-
beredskap/informasjon-om-
koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/ 
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