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1.KVALITETSUTVIKLING                                   

Målet for arbeidet i SkoleFritidsOrdning er forankret i statlige dokumenter og 

vedtekter for SFO i Sandnes kommune. SFO skal gi barna et variert 

fritidstilbud. Vi skal veksle mellom frivillige og voksenstyrte aktiviteter ute og 

inne. SFO skal gi barna omsorg, utvikling og tilsyn.  

 

Vi vektlegger samarbeid, felles holdninger og verdier, og å gi barna et 

kvalitativt godt tilbud med fokus på tilrettelegging for sosialt samspill, lek og 

aktiviteter. 

Tilbudet blir kommunisert ut til foreldre gjennom vår hjemmeside og mail.  

Personalet i SFO har ukentlige møter og 3 planleggingsdager i året hvor 

aktiviteter og informasjon blir gjennomgått og tilrettelagt. 
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2.FOKUSOMRÅDER: 

Sosial kompetanse gjennom lek og gruppesamlinger. Barna på SFO skal 

stimuleres gjennom ulike aktiviteter og lekeformer. Alle skal ha noen å leke 

med. 

Vi fokuserer på et tema om gangen. Alle temaene går vi gjennom to ganger i 

løpet av året.  

 Tema     Måned     

Samarbeid     August / Januar  

Ansvar     September / Februar  

Selvkontroll    Oktober / Mars   

Empati    November/ April   

Selvhevdelse      Desember/ Mai     

Omsorg og trygghet alle barn på SFO skal oppleve tydelige og trygge voksne 

som leder og tar ansvar. Alle skal vise respekt, tillit og likeverdighet. Barna skal 

oppleve at det er trygt og godt å være på SFO. 

Lek leken er barnets viktigste aktivitet. Gjennom leken får barna bearbeidet 

opplevelser og følelser. Leken gir erfaring og opplevelser sammen med andre 

barn. Samtidig får de prøve ut forskjellige roller gjennom leken. 

Kultur, idrett og friluftsliv alle barn skal oppleve glede og mestring ved å 

delta i varierte aktiviteter innen kunst og kultur, idrett og friluftsliv. 

Med våre fokusområder har vi valgt å dele barna inn i baser etter hvilke trinn de 

går på slik at vi har mindre grupper. Det gjør det mer oversiktlig i forhold til 

hvor barna er, hvem de leker med - og vi får med oss det som måtte skje med 

barna – samtidig som vi får nærere kontakt med dem.  
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Våre daglige mål er: 

• barna skal få positive opplevelser hver dag 

•  å se hvert enkelt barn og deres behov 

• å gi barna mulighet til medbestemmelse 

• å lære barna å ta hensyn til hverandre og til naturen 

• alle skal ha noen å leke med 

• å ha god dialog og informasjon med/til foresatte    

3. DET VIKTIGE SAMARBEIDET 

Bogafjell SFO og skole: 

 felles visjon og verdier. ”Alle elevene er våre” 

 felles holdninger og verdier i hele skolesamfunnet. Personalet i skole og 

SFO praktiserer de samme regler, og formidler de samme holdninger og 

verdier til barna.  

 vi har felles opplegg i forhold til mobbing 

 SFO-leder inngår i lederteamet ved skolen, og deltar på alle ledermøter 

for å få kontinuitet mellom skole og SFO 

 SFO-personalet går inn i 1.klasse og krysser inn elevene som skal på 

SFO, og får den nødvendige informasjonen av lærerne 

Bogafjell SFO og foresatte: 

 vi legger vekt på at foresatte skal møtes på en god og positiv måte 

 foreldremøte på våren sammen med skolen for årets 1.trinn 

 foreldremøte på høsten sammen med 1 og 2. trinn. 

 tilbud om samtaler ved behov  

 tilbud om kjøp av enkelte dager for barn som ikke går i 100 % 

 oppdatert hjemmeside, hvor foresatte kan finne månedsplaner, bilder, 

vedtekter,søknadsskjema, endringsskjema, mailadressen og tlf. til 

basene. Sender også felles mail til foreldre med informasjon. 
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Foreldrene kan forvente av personalet: 

 ta deres barn på alvor, viser interesse, forståelse og omsorg 

 ha tilsyn med barna og griper raskt inn ved mobbing, og farlig eller 

voldsom lek 

 gir tilbakemeldinger om hvordan barna har det på SFO, og tar kontakt 

med foresatte dersom det har skjedd noe som uroer dem eller barna 

 følger opp beskjeder og sender barna hjem som avtalt. Vær derfor nøye 

med utfylling av avtaleskjemaet så blir det lettere for SFO å sende barna 

hjem i rett tid 

 er lojal overfor foresatte. Alle som jobber på SFO har skrevet under på 

taushetsplikt 

Barna kan forvente av personalet: 

 er synlige og tilstedeværende, tydelige og trygge voksne 

 ser barna som enkeltindivider og viser dem respekt 

 er gode rollemodeller i lek og samvær 

 

SFO forventer  av de foresatte: 

 snakker positivt om SFO hjemme, noe som bidrar til å øke banas 

trivsel og trygghet på SFO 

 melder fra til personalet når de leverer og henter bana 

 sier ifra dersom det skjer noe spesielt i familien eller hjemme som 

kan påvirke barnet 

 gi beskjed dersom barnet ikke kommer på SFO 

 Overholder frister til påmelding for feriene på SFO 

 Er lojal overfor personalet på SFO 

 Er det noe dere ikke er fornøyd med , be om en samtale med 

personalet uten barnet tilstede. Eller ta kontakt med SFO-leder 

 Sørger for at barna har det de trenger av klær på SFO 
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4. ORGANISERINGEN AV VÅR SFO 

Det er i år ca.140 elever som benytter seg av vårt SFO- tilbud. 

Vi har 19 voksne som jobber på de forskjellige basene.  

Litt om de 4 basene våre: 

1.trinn er nede ved siden av 1. trinn sine klasserom. Der bruker de SFO 

rommet og klasserommene til 1. trinn ved behov. Vi har eget Lego rom. Vi 

har også et ekstra rom hvor barna kan klatre, hoppe og bygge med puter og 

klosser. Dukkekroken vår er også på dette rommet. De er delt når de spiser, 

og Som regel er vi delt inn i mange små grupper for å få dekket alle barns 

behov, ute, base og LEGO.  På månedsplanen vil dere finne mer informasjon 

om hva som skjer når. 

 

2.trinn holder til oppe, innenfor den lange gangen. Deres base er i sambruk 

med skolen. De har faste aktiviteter hver uke som magnetdag, tur, hobby og 

aktiviteter på basen sin. På månedsplanen vil dere finne mer 

informasjon. 

 3.og 4. trinn er også oppe. De har inngang ved den første korte gangen.       

Basen er i et klasserom og i sambruk med skolen. De har faste aktiviteter 

hver uke som magnetdag, gymsal, 4. klasseklubb, forskergruppe og 

aktiviteter på basen. Informasjon om dette finner dere på 

månedsplanen. 

      Naturgruppa: 

Naturgruppa har base oppe i skogen, ved siden av skolen. Denne gruppa 

har elever fra 1.-4. trinn. I skogen finnes gapahuk og bålplasser. Denne 

gruppa er ute i skogen tre av fem dager i uken. De har flere forskjellige 

aktiviteter som spikking, hyttebygging, klatrenett, bålbrenning, m.m. i 

tillegg har de turdager. De er også med på magnetdagen, sammen med 

de andre gruppene på SFO. På månedsplanen finnes mer informasjon.» 
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Uteområdet vårt: 

Vi har ballbinge, trampoliner, sandkasse, kanonballbane, disser og andre 

ting i skolegården. I skråningen har vi en liten bekk. Rundt skolen har vi 

skog som vi benytter oss av. Vi har også en base oppe i skogen med 

forskjellige aktiviteter. 

Faste rutiner:  

Barna skal gi beskjed til en voksen når de kommer på SFO, og når de går fra 

SFO. 

Alle vasker hendene før vi spiser. 
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5. Dagsrytmen på SFO:  

7.15-8.30: er det morgen-SFO. Da er alle samlet nede på basen til 1.trinn. 

Der serverer vi havregrøt mellom kl. 7.30 og 8.00, for de som ønsker det. 

Hvis ikke kan du ha med frokost matpakke eller du har spist før du 

kommer. Fra kl. 8.15 går alle barna ut og er ute til skolen begynner. 

13.25: åpner vi igjen vår SFO. Da krysses barna inn og de leker ute frem til 

mat. 

14.00 – 14. 30 er det mat, fire dager i uken er det brødmat og en gang i 

uken har vi varmmat. Det er forskjellige dager alt etter hvilke base en hører 

til. Dette står på månedsplanen.  

14.30 – 15.30 har vi organiserte aktiviteter.  

15.30 -16.30 er det frilek. 

16.30 stenger vår SFO. 

De barna som går på leksehjelp spiser litt seinere.  

Når det er magnetdag har vi litt andre opplegg.  
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I skolens ferier har vi en annen dagsrytme:  

7.15 åpner vi SFO 

7.30- 8.00 serverer vi havregrøt.  

8.00- 10.00 frilek inne og ute. 

10.00-14.00 kjernetiden vår. I dette tidsromet ønsker vi ikke at barn 

kommer eller går fra SFO.  

10.00 mat. Det varierer hva vi spiser. 

10.30-14.00 felles aktiviteter.  

13.30 mat. Det varierer hva vi spiser. Når vi er på tur så  

14.30-16.30 frilek. 

16.30 SFO stenger. 

Alle får mat på SFO også i ferier. 

        

6. LITT OM  INNHOLDET  I  SFO HVERDAGEN: 

Den frie leken står sentralt i SFO-hverdagen. Dette er barnas fritid ,og deres 

valg skal danne grunnlaget for aktivitetene. Vi hører jevnligt med barna om 

hva de liker å gjøre. Så setter vi opp aktiviteter etter ønsker og hva vi har 

mulighet til. Vi har også noen aktiviteter som er voksenstyrt.  Noen av 

aktivitetene vi har kan barna velge om de vil delta på eller ikke. Andre 

aktiviteter er alle inkludert i.  

I tillegg til uteområdet vårt og aktiviteter i idretshallen så har vi faste 

turdager.  

 Vi har ansvarlige voksne som skal sette i gang lek og aktiviteter både ute 

og inne.  

På skolens fridager har vi aktiviteter som krever lenger tid for å 

gjennomføres f.eks karneval, Vitenfabrikken, biblioteket, tur i 

Sandvedparken, Kino osv.  
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        Lek ”ha det kjekt”: 

Leken er barnets viktigste aktivitet. Gjennom leken får barna bearbeidet 

opplevelser og følelser. Leken gir erfaring og opplevelser sammen med 

andre barn. Samtidig får de prøve ut forskjellige roller gjennom leken. 

                                                                     

  

FORMING:                                                                      

Barna får tilbud om ulike formingsaktiviteter på SFO. Vi er opptatt av at de 

skal ha tilgang på ulikt formingsmateriell slik at de kan få brukt sine 

kreative sider. Vi har en kunstner annsatt på SFO, som har det overordnede 

ansvaret for hobbyen. 
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MAGNETDAG: 

Oppe har vi magnetdag en dager i uken. Da har alle barna hver sin magnet 

med sitt navn på. På tavla står de aktivitetene de kan velge mellom. Dette 

varierer fra gang til gang. Barna setter magneten sin på den aktiviteten de 

ønsker. Når de skifter aktivitet så flytter de magneten. Disse dagene er 

veldig populære blant barna.  

 

Forskergruppe:  

Elevene på 3. trinn har forskergruppe en gang i uken. De har nye oppgaver 

som de må finne ut av.  

 

Fjerdeklasseklubb: 

Fjerdeklasse -klubb har vært en stor suksess. Der treffes alle 

fjerdeklassingene og de får sammen bestemme hva vi skal gjøre i denne 

klubben. Til Jul går denne klubben til Kongeparken. 



12 
 

7. Hjemmeside: 

Dere kan ellers finne opplysninger om SFO-en vår på hjemmesiden til 

skolen, med adresse: 

www.minskole.no/bogafjell 

Der finner dere SFO  i menyen til høyre under pilen øverst. 

Vi legger ut all viktig informasjon på denne siden. Foreldre  oppfordres til å 

abonnere på hjemmesiden til SFO. 

 

8. Personalet på  SFO og tlf. til basene:                                                                                                                                                                             

 

Natur SFO  tlf:957 37 450                                                          

• Ragnhild Strøm (Baseleder)( stedfortreder for SFO-leder) 

•  Gullu Zorli 

• Anders Idsø 

• Marita Garborg 

•  Benedicte Bergsaker 

 

1.trinn 1.etg. tlf: 954 04 851 

• Gry F. Myrhaugen (baseleder) 

• Tanya Amin 

• Muzde M. Hussein 

• Linda Ostergaard 

http://www.minskole.no/bogafjell
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2. trinn 2.etg. Tlf :957 37 449 

 

• Kristne H. Nilssen(baseleder) 

• Marianne Usken  

• Sølvi Bernhoff 

• Gunn-Kari Feiling Blom 

• Nilu Rani Sinha 

3.og 4. trinn 2etg. Tlf: : 948 69 013 

• Karolina Hanssen (baseleder) 

• Laila Skjærahaug 

• Lily Zhang 

• Hong Chi Do 

Morgen SFO: ring til basetelefonen ved behov. 

• Inger O. Sjursen 

• Laila Skjærahaug 

• Gry F. Myrhaugen 

• Karolina Hanssen 

• Benedicte Bergsaker 

• Nilu Rani Sinha 

• Linda Ostergaard 

 

Hege Nævdal SFO-leder. Tlf. nr 51 338704  

Bogafjell skoles sentralbord:  51 8787 00 
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Mailadresser:    Hege.navdal@sandnes.kommune.no 

                          Bogafjell.skole.sfo@sandnes.kommune.no  

 

Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) i Sandnes kommune 

1. Eierforhold 
  
 

1. SFO eies og drives av Sandnes kommune. 
  

2. Formål og målgruppe  (opplæringsloven § 13-7) 
  
 

a. Skolefritidsordningen er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud før og etter skoletid. 
   

b. I opplæringslovens  §13-7 står det at kommunen skal ha et tilbud om 
skolefritidsordning før og etter skoletid for  
  
 

1. elever på 1.– 4.årstrinn  
2. barn med særskilte behov på 1.– 7.årstrinn.  

  
c. Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med 

utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordningen 
skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemmede barn skal gis gode 
utviklingsvilkår. Arealene ute og inne skal være egnet for formålet (se pkt.8b.) 
  

3. Forvaltningsansvar 
  
 

 . I samsvar med § 10 nr 1 og 2 i kommuneloven er Utvalg for kultur og 
oppvekst  styringsorgan for SFO i Sandnes kommune. 
   

a. SFO skal drives etter vedtekter i dette skriv, som Bystyret til enhver tid vedtar. 
   

b. Skolens FAU omfatter også SFO. Det bør derfor velges minst 1 foreldrerepresentant 
som har barn i skolens SFO. 
   

c. Skolemiljøutvalgets rolle i skolefritidsordningen er beskrevet i opplæringslovens § 9a 
– 5 og § 9a – 8. 

 
  

mailto:Hege.navdal@sandnes.kommune.no
mailto:Bogafjell.skole.sfo@sandnes.kommune.no
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4. Ledelse og opptaksmyndighet, samt bemanning 
  
 

 . Rektor er,  i.h.t. det kommunale delegasjonsreglement,  faglig og administrativt 
ansvarlig for den daglige driften av SFO, herunder opptak. 
   

a. Skolens samarbeidsutvalg/driftsstyre fastsetter åpningstider og reglement for den 
enkelte SFO innefor rammene av vedtatte serviceerklæring og kommunale vedtekter 
for SFO i Sandnes kommune.   
   

b. Kompetansekrav til avdelingsleder i SFO skal ved nytilsetting være min.  3-årig 
pedagogisk høyskole-/universitetsutdannelse. 
  

5. Opptaksperiode  
  
 

 . Oppstart i SFO skjer ca. 1.august. 
   

a. Påmelding til SFO for barn som skal starte i 1. klasse, eller for barn som tidligere ikke 
har hatt plass i SFO, sendes rektor innen 1. mars. 
   

b. Elever som får plass, beholder plassen inntil feriestart for SFO det året barnet går i 4. 
klasse (opptil 7. klasse for funksjonshemmede), med mindre det i mellomtiden 
foreligger en oppsigelse av plassen. 
   

c. Målsettingen er at alle som melder behov for plass gjennom skoleåret får det. 
   

d. Barn som har barnehageplass, og som ønsker å benytte den frem til skolestart, må 
melde fra til skolen om dette ved påmelding.  
  

6. Oppsigelsesfrist 
  
 

 . Oppsigelse av plassen må skje skriftlig.  
   

a. Det er 2 måneders oppsigelsestid av en SFO-plass, og den må da sies opp innen den 
1. i hver måned, for at påfølgende måned skal gjelde som den første av to 
oppsigelsesmåneder.  
   

b. Det må betales for plassen i oppsigelsestiden, selv om en skulle velge ikke å benytte 
seg av SFO-plassen. 
  

7. Foreldrebetaling 
 . Bystyret vedtar foreldrebetaling for opphold i SFO og foreldre plikter å betale etter 

de takster og betalingsregler som bystyret bestemmer. 
   

a. Ved for sen henting (ved stengetid), vil det først gis en skriftlig advarsel av SFO-leder. 
Fra og med 2. gang for sen henting blir foresatte fakturert for kr. 200,- pr. påbegynt 
halvtime, pluss faktureringsgebyr, for å dekke SFO’s og kommunens merkostnader. 
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8. Leke- og oppholdsareal 
 . SFO skal ha baserom på skolen. I tillegg disponerer SFO andre rom på skolen, etter 

avtale med rektor, den tid rommene ikke er i bruk til undervisning av skolens elever. 
   

a. Antall barn pr. bruksrom reguleres av brannforskriftene. 
  

9. Oppholdstid  
0. SFO har åpent alle virkedager unntatt lørdag, fra 7.30 – 16.30. 

   
1. SFO har 3 bevegelige planleggingsdager. 

   
2. SFO er til vanlig stengt  for ferieavvikling 4 uker i juli. 

   
3. Når det er ønskelig og forholdene ligger til rette for det kan den enkelte SFO likevel 

kunne tilby sommer- SFO. (Avhengig av personalsituasjon og etterspørsel.) 
   

4. Julaften, nyttårsaften og onsdag før påske holdes åpent til kl 12. Dersom kun 2 barn 
melder behov for opphold i SFO julaften, nyttårsaften og onsdag før påske, kan en 
vedta å stenge SFO.  Hvis 2-5 barn meldes på, kan det gis tilbud på en annen SFO 
etter avtale. 
   

5. Det er skolens samarbeidsutvalg/driftstyre som eventuelt vedtar endringer i 
ovennevnte åpningstider , punkt b – e, når forholdene ligger til rette for det. 
  

10. Internkontroll (Opplæringsloven §14-1 statlig tilsyn og kontroll) 
  

 . SFO i Sandnes kommune følger til enhver tid kommunens vedtatte 
internkontrollsystem som gjelder for den enkelte skole. 
   

a. SFO skal drives i samsvar med krav til helse-, miljø og sikkerhet som er fastsatt i 
gjeldende lover og regler. 
   

b. SFO i Sandnes kommune følger til enhver tid ”Plan for kvalitet i SFO i Sandnes 
kommune” vedtatt av Bystyret.  

11.   Forsikring 
 . Barn i SFO er kollektivt ulykkesforsikret.  I tillegg gjelder Folketrygdens regler for 

yrkesskader. 
  

12. Taushetsplikt (Forvaltningsloven § 13) 
 . Personalet i SFO har taushetsplikt etter forvaltningslovens § 13 

  
13. Politiattest (Opplæringsloven § 10-9) 

  
 . Den som tilsettes i grunnskolen, må legge fram politiattest etter opplæringslovens  § 

10-9. 
   

a. Kommunen skal kreve politiattest etter første ledd også for andre personer som 
regelmessig oppholder seg i grunnskolen. 
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                         VELKOMMEN TIL BOGAFJELL SFO  
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