
Tunballen SFO                                 

Informasjon om sfo og om sending  
 

Skolefritidsordningen (SFO) skal gi et fritidstilbud før og etter undervisningstid for elever fra 1. til 

4. trinn, og for funksjonshemmede til og med 10.trinn.  SFO skal gi et pedagogisk tilbud, og  

legge til rette for lek, kultur og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i elevenes alder, 

funksjonsnivå og interesser. SFO skal gi elevene omsorg og tilsyn og skal drives i nær forståelse 

og i samarbeid med hjemmet.  
 

SFO på Tunballen skole har sin base i tilknytning til 1. trinn. Vi har og 2 sfo-lekerom vi benytter. I 

tillegg så benytter vi også andre arealer ved skolen (skolekjøkken, kunst og håndverk, gymsal, 

bibliotek ). 

 

Tunballen har en SFO-leder i full stilling med minimum 3 års pedagogisk høyskole-/ 

universitetsutdanning. SFO-leder kan delegeres pedagogisk-, personal- og økonomisk ansvar 

for den daglige driften av rektor. I tillegg ansettes en fagarbeider per 15 barn. De fleste i 

kombinerte stillinger med arbeid både i undervisningsdel og fritidsdel (SFO).  

 

Tunballen sfo har valgt å tilby sending som en ekstra-service. Det vil si at du som 

foreldre/foresatt kan gi sfo beskjed om en fast sending hver dag. F.eks at vi sender ditt barn 

hjem kl 15 hver gang det er på sfo. Vil gjøre vårt beste for å imøtekomme ønsker om sending 

fra foreldre/foresatte. Et lite forbehold må vi derimot ha. Hverdagen med arbeid med 

mennesker er ikke statisk og uforutsette ting kan skje. Derfor kan vi ikke garantere at vi klarer å 

sende ditt barn på eksakt tidspunkt. Vi anbefaler likevel at dersom det er viktig at deres barn 

må være hjemme på et visst klokkeslett at dere henter barnet selv på sfo.  

 

HENTING 

• Barn i 1. klasse skal alltid hentes av en voksen. 

• Dersom barnet skal hentes av en annen enn foreldrene, skal det skrives inn i visma. 

• Foreldre av eldre barn melder barnet sitt inn til fast sending dersom det er et ønske om 

sending. 

 

UNDERVISNING: 

 

    START OG SLUTT-TIDER  

  1. -4. trinn 

  Start Slutt 

MAN 08:30 13:00 

TIRS 08:30 14:10 

ONS 08:30 12:30 

TORS 08:30 13:00 

FRE 08:30 13:00 

 

Det må tas forbehold om endringer i vedtekter og betalingssatser som følge av nye 

kommunestyrevedtak  og eventuelle endringer i skolens start og slutt-tider.  

 

ANGÅENDE SØKNAD 

Søknad om SFO gjøres digitalt på Visma  Flyt  skole. https://foresatt.visma.no/login/kristiansand  

Bruk ID-porten og logg på med MinID eller bankID.  Brukerveiledning finnes på hjemmesida til 

skolen.  

 

Ifølge vedtektene  beholder man den tildelte plassen  barnet går ut av 4. trinn, eller til den sies 

opp.  

 

 

 

 


